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คานา
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสาคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทา ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดาริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้าน อาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการ
จัดการศึกษา เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจานวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ
และผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศ
ให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
คู่มือครูแ ละแผนการจัดการเรีย นรู้ โดยใช้ การศึกษาทางไกลผ่า นดาวเทีย ม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรีย นที่ ๑ ฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดาเนินการโดยมู ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย ม
ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ โดยความร่วมมื อจากคณะท างาน ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า รวมทั้ง สามารถจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ใบงาน
ใบความรู้ แบบฝึกหัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุณภาพการศึก ษาทางไกลผ่า นดาวเที ย ม เพื่อ พัฒ นาสัง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้เ ข้ม แข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร กทม. ๑๐๓๐๐
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เรื่อง รับรองควำมร่วมมือกำรพัฒ นำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อกำรสอนออกอำกำศทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม
เรียน เลขำธิกำรมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์
อ้ำงถึง หนังสือมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่ มศทท. ๙/๗๒ ลงวันที่
๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม ในพระบรมรำชูปถั มภ์ แจ้งว่ำ
มู ล นิ ธิ ฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง คู่ มื อ ครู แ ละแผนกำรจั ด ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้ ระดั บ ปฐมวั ย คู่ มื อ ครู แ ละ
แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ระดั บ ประถมศึ ก ษำและมั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น ตำมข้ อ คิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ
จำกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้นิเทศ ครูผู้สอนจำกโรงเรียนต้นทำงและโรงเรียนปลำยทำง และได้พัฒนำเป็นคู่มือครู
และแผนกำรจั ดประสบกำรณ์กำรเรี ยนรู้ ระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง คู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
สื่อ ๖๐ พรรษำ ระดับประถมศึกษำ ฉบับปรับปรุง โดยมูลนิธิ ฯ ได้ดำเนินกำรพัฒนำและบรรณำธิกำรกิจ
โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ ครูผู้สอนที่มีประสบกำรณ์เป็นผู้ร่วมในกำรพัฒนำ
คู่มือจนส ำเร็ จ และได้ป ระชุมหำรื อเพื่อให้ ข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงจำกส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นั้น
ในกำรนี้ ขอรับรองว่ำคู่มือครูและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ ๖๐ พรรษำ ระดับประถมศึกษำ
ฉบับปรับปรุง และคู่มือครูและแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง สำมำรถใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยอัมพร พินะสำ)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๖๕-๖๖
โทรสำร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๕
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มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คาว่า DLTV
- ระบบ iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คาว่า DLTV
หมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 15 ช่องรายการ
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ช่อง (DLTV) ช่อง (TRUE)
(ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.) (ช่วงเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
DLTV 1
ช่อง 186
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สถาบันพระมหากษัตริย์
DLTV 2
ช่อง 187
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ความรู้รอบตัว
DLTV 3
ช่อง 188
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
DLTV 4
ช่อง 189
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
DLTV 5
ช่อง 190
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV 6
ช่อง 191
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน้าที่พลเมือง
DLTV 7
ช่อง 192
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV 8
ช่อง 193
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาษาต่างประเทศ
DLTV 9
ช่อง 194
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเกษตร
DLTV 10
ช่อง 195
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1
รายการสาหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลกู
DLTV 11
ช่อง 196
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
สุขภาพ การแพทย์
DLTV 12
ช่อง 197
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 3
รายการสาหรับผูส้ ูงวัย
DLTV 13
ช่อง 19๘
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV 14
ช่อง 199
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV 15
ช่อง 200
รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
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การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โทร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ -๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร 032 522 347 , 032 520 478 โทรสาร 032 520 478
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th
๔. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คาชี้แจง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กาหนดสาระการเรียนรู้ จานวน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้อ งจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนโดยนาความรู้ด้านเนื้อหาวิชามาจัดกิ จ กรรม
การเรียนการสอนโดยการฝึกทั กษะให้ผู้เ รียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
๕ ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเป็นความสามารถในการรับสารและสือ่ สารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมได้อย่างเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการเข้าใจและเคารพตนเอง สามารถ
นากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
การทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีการแก้ปัญหา
อย่างสร้า งสรรค์ถูก ต้อ งเหมาะสม มี คุ ณธรรมด้ านต่าง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๒) ซื่อสัตย์ สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝ่เรียนรู้
๕) อยู่อย่างพอเพียง
๖) มุ่งมั่นในการทางาน
๗) รักความเป็นไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ก ารงานอาชีพ เป็นกลุ่ม สาระที่ ช่วยพัฒ นาให้ผู้เ รียนมี ความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะพื้นฐานทีจ่ าเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต
การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความริเริ่มคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางานในชีวิตประจาวัน ช่วยเหลือ
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ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิ จที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง จนเกิ ด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสาเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
หลัก การออกแบบกิ จ กรรมมี ก ารบูร ณาการด้ านคุ ณลัก ษณะในแผนการจัด การเรี ยนรู้ ที่ ค านึ ง
ถึง คุณลัก ษณะที่ มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้มี ทั กษะด้านภาษาหลังการเรียนรู้ สอดคล้องตามเป้าหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ มี เ จตคติที่ ดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และมี จิตอาสา ครูผู้ส อน
ควรปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้
แนวคิดสาคัญของการจัดศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เ รี ย นคิ ด และลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยกระบวนการที่ ห ลากหลาย เพื่ อ เกิ ดการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองเต็ ม
ตามศัก ยภาพ การประเมิ นการเรียนรู้จึง มี ความส าคัญ และจ าเป็ นอย่างยิ่ง ต่อการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
ในห้องเรียน เพราะสามารถทาให้ผู้สอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เ รียนมี ความส าคัญ ที่ สุด กระบวนการจัดการศึก ษาต้อ งส่ง เสริมให้ผู้เ รียนสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ
และเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ให้ ค วามส าคั ญ ของการบู ร ณาการความรู้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
ความเหมาะสมของระดับการศึกษา ได้ระบุให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑) จัดเนื้อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ส อดคล้องกั บ ความสนใจและความถนัดของผู้เ รีย น
โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(๒) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
(๓) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้คิดเป็นทาเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(๕) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ส อนสามารถจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล้ อ ม สื่ อ การเรี ย น
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้ก ารวิจัยให้เป็นส่วน
หนึ่ง ของกระบวน การเรียนรู้ ทั้ ง นี้ ผู้ส อนและผู้ เ รีย นอาจเรียนรู้ไปพร้อ มกั นจากสื่อ การเรี ยน การสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(๖) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความ ร่วมมือกับ พ่อแม่
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(๑) จัดสภาพแวดล้อ ม ห้องเรียน หรือภายนอกห้องเรียน ให้เ อื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด
มีความเป็นระเบียบ ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่ มี มุม ต่าง ๆ ในห้ องเรียน มี ที่เ ก็ บวัสดุอุป กรณ์ และง่ายต่อ
การนามาใช้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้ ภายนอกห้องเรียนจัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติน่าอยู่ ร่มรื่นและเหมาะ
กับกิจกรรมการเรียนรู้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
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(๒) จัดสภาพแวดล้อม หรือห้องให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ
(๓) จัดสือ่ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู้ หรือ ช่องทางเสนอข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) ครูผู้สอน
การจัดการเรียนรู้ตามแนวดังกล่าว จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน
ทั้ง ของผู้เ รียนและผู้ส อน กล่าวคือ ลดบทบาทของครูผู้สอน จากการเป็นผู้บ อกเล่า บรรยาย สาธิต เป็น
การวางแผนจัดกิจกรรมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม
คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผล ประเมินผล และต้องคานึงว่ากิจ กรรมการเรียนนั้น เน้นการพัฒ นา
กระบวนการคิด วางแผน ลงมือ ปฏิบัติศึก ษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากแหล่ง เรี ยนรู้
หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้างคาอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่สืบค้นได้ เพื่อนาไปสู่คาตอบของปัญหาหรือคาถามต่าง ๆ และสร้างองค์ความรู้ ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรู้
เหล่านี้ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
หลัก การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ก ารงานอาชีพระดับ ชั้นประถมศึกษา มุ่ง เน้น
ให้ผู้เ รียน เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ทัก ษะกระบวนการท างาน ทั กษะการจัดการ ทัก ษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัวเข้าใจ
มีทักษะที่จ าเป็น มีป ระสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ มี คุณธรรม และมี เจตคติที่ ดี
ต่ออาชีพ ดังนี้
1) ควรให้นัก เรียนทุ ก คนมีส่วนร่วมในกิ จ กรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาด้วย การกระตุ้นให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ของการสอน เช่น การนาเข้าสู่บ ทเรียน การใช้
คาถามการเสริมพลังมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ที่จะทาให้การเรียนการสอนน่าสนใจและมีชีวิตชีวา
2) ครูควรมีการวางแผนการใช้คาถามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะนานักเรียนเข้าสู่บทเรียน
และลงข้อสรุปได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานเกินไป ครูควรเลือกใช้คาถามที่มีความยากง่ายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
3) เมื่อนักเรียนถาม อย่าบอกคาตอบทันที ควรให้คาแนะนาที่จะช่วยให้นักเรียนหาคาตอบได้
เองครูควรให้ความสนใจต่อคาถามของนักเรียนทุก ๆ คน แม้ว่าคาถามนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่กาลังเรียน
อยู่ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงให้ทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสู่เรื่องที่กาลังอภิปรายอยู่ สาหรั บ
ปัญหาที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะได้หยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
4) การส ารวจตรวจสอบซ้า เป็นสิ่ง จ าเป็นเพื่อให้ได้ข้อมู ลที่ น่าเชื่อถือ ดัง นั้น ในการจัด
การเรียนรู้ครูควรย้าให้นักเรียนได้สารวจตรวจสอบซ้าเพื่อนาไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ได้แก่
๑) การท างานเพื่ อ ช่ วยเหลือตนเอง ครอบครั ว และส่ วนรวม เช่น บทบาทและหน้า ที่
ของสมาชิ ก ในบ้า น การแต่ ง กายการเก็ บ ของใช้ การหยิ บ จั บ และใช้ ข องใช้ ส่ ว นตั ว การจั ด โต๊ะ /ตู้ / ชั้ น
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การทาความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การกวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถู
บ้านเรือน การทาความสะอาดห้องเรียน
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๒) การใช้วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย เช่น การท า
ความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือ การปลูกผักสวนครัว การปลูกไม้ดอกหรือ ไม้ประดับ การรดน้าต้นไม้ การถอน
และเก็บวัชพืช การขยายพันธุ์พืช การดูแลพันธุ์พืช การเลือกเลี้ยงสัตว์เลีย้ ง การประยุกต์วัสดุสิ่งของเป็นของใช้
ของตกแต่ง การบารุงรักษาของเล่น การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
๓) มารยาทต่ า ง ๆ ในการใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น เช่ น การต้ อ นรั บ ในโอกาสต่ า ง ๆ
การรับประทานอาหาร การใช้ห้องเรียน/ห้องน้า/ห้องส้วม
๔) การจัดการในการทางาน และทักษะการทางาน อย่างเป็นระบบ ประณีต
๕) มี จิตส านึก ในการใช้พ ลัง งานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า สามารถนาไป
ประกอบอาชีพที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
๓. สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
สื่อการจัดการเรียนรู้ เป็นเครื่อ งมือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับ
ความรู้ ทักษะกระบวนการได้ง่ายในระยะเวลาสั้นและช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดอย่างถูกต้องและรวดเร็วสื่อ
ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้
๑) ใบความรู้ ใบงาน แผนภาพนาเสนอข้อมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน์/ภาพข่าวสถานการณ์ปัจจุบัน
๓) สถานการณ์สมมุติ
๔) สื่อบุคคล
แหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือสร้างคุณลักษณะการใฝ่เรียนรู้ที่ทุกคนต้องใฝ่รู้ตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญและเป็นหัวใจสาคัญของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า โรงเรียนควรจัด
ห้องสมุดกลาง ห้องสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชน
ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓) แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
จุดประสงค์สาคัญของการประเมินการเรียนรู้คือการช่วยให้ผู้เ รียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนหรือหลักสูตรวางไว้ ปัญหาที่พบในปัจจุบันก็คือ ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนผู้ปกครองเป็นจานวนมาก
ยังให้ความสาคัญการเรียนรู้แบบท่องจาเพื่อสอบ หรือการเรียนรู้เพื่อแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้แบบผิวเผิน
มากกว่า การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้จะยั่งยืนกว่า
(กุศลิน มุสกิ ุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ์, เพ็ญจันทร์และวรรณทิพา รอดแรงค้า, ๒๕๔๘)
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ในการจัด การเรี ยนรู้เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะด้ านต่า ง ๆ ของผู้เ รีย นนั้น จ าเป็ นต้ องมี ก ารประเมิ น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นระหว่างและสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ก ารประเมินในรูปแบบ
ที่หลากหลายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้ ได้แก่ การประเมิน
การเรี ยนรู้ ร ะหว่า งเรี ยน (Formative Assessment) การประเมิ นการเรีย นรู้ ส รุ ป รวม (Summative
Assessment) และการประเมิ น การเรีย นรู้ ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมิ น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผู้ส อนจาเป็นต้องสะท้ อนการประเมิ นให้ผู้เรียน
รับทราบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และผู้สอนต้องนาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรั บ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่ อให้สามารถดาเนินการแก้ ไข ช่วยเหลือ หรือหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้เ รียน
แต่ละคนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ
(กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕ )
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่ อการตัดสินผลการเรียน ในการพัฒ นาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เ รียนให้ป ระสบ
ความสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้
สะท้ อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของผู้เ รียน ซึ่ง เป็นเป้าหมายหลัก ในการวัดและ
ประเมินการเรียนรู้ในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ความสาคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความพร้อม และความรู้เดิมของผู้เรียน
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นนา)
(๒) การวัดและประเมินระหว่างเรียนได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพร้อมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนาเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรู้ขั้นสอน)จุดมุ่งหมายของการประเมินระหว่างเรียนมีดังนี้
(๒.๑) เพื่อค้นหาและวินิจฉัยว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะความชานาญ
รวมถึง มีเ จตคติทางการเรียนรู้ อ ย่างไรและในระดับ ใด เพื่อ เป็นแนวทางให้ผู้ส อนสามารถวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับผู้เรียนว่ามีผลการเรียนรู้อย่างไร
(๒.๓) เพื่อ ใช้เป็นข้อมู ล ในการสรุป ผลการเรียนรู้และเปรียบเที ยบระดับ พัฒ นาการ
ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน
(๓) การวัด และประเมิ นหลังเรีย นเพื่อตรวจสอบความส าเร็ จ ตามจุ ดประสงค์ร ายแผน
เป็นการพัฒนาในจุดที่ผู้เรียนอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิ บัติไม่ถูกต้อง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป)
และเพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู้ เป็นการประเมิ นหลังจากผู้เรียนได้เ รียนไปแล้ว ผลจากการประเมิ น
ประเภทนี้ใช้ประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจว่าผู้เรียนคนใดควรจะได้รับระดับ
คะแนนใด
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(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการดังนี้
การประเมิ นโดยครู ผู้ ส อน เพื่ อตรวจสอบคุ ณภาพผู้ เ รีย นว่ าบรรลุ เ ป้ าหมายของหน่ ว ย
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะและเจตคติ หรือไม่ เช่น การท าโครงงาน การนา
ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
การประเมินโดยผู้เรียนแต่ละคน โดยการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning log) ควรให้
ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้อนคิดสิ่งที่เรียนรู้ทั้งที่ทาได้ดีและยังต้องพัฒนา
(ตัวอย่างแบบบันทึกการเรียนรู้ ดูภาคผนวก ค.) ควรให้ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ย่อยหลังจบการเรียนรู้
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และประเมินการเรียนรู้รวมในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใช้ชุดคาถามและจานวนข้อให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน ช่วงเวลาและธรรมชาติของแต่ละวิชา ทั้ งนี้
ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พร้อมให้ข้อมู ลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้ง ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในแบบบันทึ ก
เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
๒) ผู้ประเมิน ได้แก่ เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผู้เรียน ผู้เรียนประเมินตนเอง และผู้ปกครอง
ร่วมประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเอง และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ดังนี้
(1)อธิบายเหตุผลการทางานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
(2) ใช้ทักษะการจัดการในการทางานเป็นขั้นตอน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค์ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์
(3) ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัว
(4) มีจิตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5. คาแนะนาบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู้
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคู่ขนานกับครูต้นทางในการก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุ ก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
1) ขั้นเตรียมตัวก่อนสอน
(1) ศึกษาทาความเข้าใจคาชี้แจงและทาความเข้าใจเชื่อมโยง ทั้งเป้าหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหว่างหน่วยการเรียนรู้กับแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
(2) ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู้ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
(3) ปรั บ /ประยุ ก ต์ ห รื อ เพิ่ ม เป้ า หมายทั้ ง เนื้ อ หา ทั ก ษะกระบวนการ คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่เ ป็นจุดเน้น และที่ เ ป็นปัจ จุบันตามบริบ ทของห้องเรียน โรงเรียน ชุม ชน รวมถึง การวัดประเมิ นทั ก ษะ
กระบวนการเรียนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรียน และตามสภาพจริง
(4) ศึ ก ษาคลิ ป บทเรี ย นที่ มี ก ารอั พ โหลดล่ ว งหน้ า เพื่ อ ท าความเข้ า ใจการจั ด กิ จ กรรม
PowerPoint และสื่อต่าง ๆ ที่ครูใช้ประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนช่วงการปฏิบัติ
ทั้ง ด้านวิธีการ สื่อ ที่ใช้ และช่วงเวลาของการท าแต่ละกิจ กรรมเพื่อนามาวิเ คราะห์และหาแนวทางเตรียม
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นักเรียน/ช่วยเหลือ ส่งเสริม/ อานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของห้องเรียนของตนให้สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ
(5) เตรียมใบงาน (ที่คัดเลือกสาหรับมอบหมายให้นักเรียนได้ทาตามเห็นควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(6) ติดตามข้อ มู ล รายละเอียดการจัด กิ จ กรรมในช่ วงการปฏิ บัติ ตามก าหนดการสอนที่ มี
รายละเอียดของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู้ บนเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
2) ขั้นการจัดการเรียนรู้
(1) สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย นในการท ากิ จ กรรม เช่ น กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นคิ ด
ตอบคาถามของครูต้นทาง ฟัง เฉลยและช่วยเสริม /อธิบาย/ในสิ่งที่ นัก เรียนยังไม่เ ข้าใจ ชมเชย/ให้ก าลังใจ
หากนักเรียนทาได้ดี
(2) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตามไม่ทัน เช่นอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ก ากั บ ดู แ ลให้ ม ี วิ นั ย ในการเรี ย น เช่ น ไม่ เ ล่ น หรื อ พู ด คุ ย กั น ปฏิ บ ั ติ ต ามคาสั ่ ง
ในการทากิ จ กรรม ฯลฯ
(4) อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
(5) สั ง เกตพฤติ ก รรมนั ก เรี ย น เช่ น คุ ณ ลั ก ษณะผู้ เ รี ย น, สมรรถนะส าคัญ ของผู้ เ รี ย น
การจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติง าน ความรู้ในบทเรียน และบันทึ กข้อมู ลตามแนวทางประเมินที่ แนะนาไว้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนานักเรียนและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุ่ม/รายบุคคล
ตามกรณี
3) ขั้นการปฏิบัติ
(1) ทบทวนขั้นตอนการท ากิจ กรรมตามที่ครูต้นทางแนะนา และตามข้อแนะนาการปฏิบัติ
ที่ระบุใน PowerPoint ตรวจสอบความเข้าใจ และเตรียมนักเรียนก่อนทากิจกรรม (การแบ่งกลุ่ม ฯลฯ)
(2) กากับให้การทากิจกรรมเป็นไปตามลาดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(3) ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างการทากิจกรรม
(4) เตรียมพร้อ มนัก เรี ยนส าหรับ กิ จ กรรมในขั้น ตอนสรุป การเรียน (ถ้า มี ) เช่น การสรุ ป
ผลปฏิบัติงานเพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนต้นทางจะนาเสนอ เป็นต้น
4) ขั้นสรุป
(1) กากับนักเรียนให้มีส่วนร่วมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทากิจกรรม ฯลฯ
(2) ทบทวนประเด็นสาคัญที่มีการสรุปท้ายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูต้นทางมอบหมายให้ทา
เป็นการบ้าน/หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เลือกมาใช้กับชั้นเรียนของตน
(3) จัดให้นัก เรียนได้ท าแบบประเมินตามระบุใ นหัวข้อ การวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้
(เฉพาะหลังจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้และครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
5) การบันทึกผลหลังสอน
(1) บันทึกการจัดการเรียนรู้ของตนเอง โดยใช้ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
เรี ย น และแบบประเมิ น ตนเอง บั น ทึ ก การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นเพื่ อ วิ เ คราะห์ เ ทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารใด
ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์
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(2) บั นทึ ก สาเหตุของความส าเร็ จ อุป สรรค และ/หรือ ข้อจ ากั ดที่ เ กิ ด ขึ้น เช่น เทคนิ ค
หรือวิธีการใด การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมอย่างไร ฯลฯ ที่ทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีความรู้ มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค์ โดยใช้คาถามที่ให้ไว้ใน “คาถามบันทึกผลหลังสอนสาหรับ
ครูปลายทาง” (ดูภาคผนวก ค.) เป็นแนวทางในการย้อนคิด ไตร่ตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนาไปบันทึกผลหลังสอน
ของชั่วโมงนั้น ๆ
(3) วิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูล ตามปัญหา/ความส าเร็จ ที่เ กิดขึ้น และเสนอแนวทาง
การปรับ ปรุง เพื่ อ นามาพั ฒ นาการจัดการเรียนรู้ และช่ วยเหลือ /ส่ง เสริ ม นัก เรีย นในการจัดการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป รวมทั้งนาไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป
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คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชา การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่ ว โมง

ศึก ษาวิธีก ารและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุป กรณ์ การช่วยเหลือตนเอง การท าความสะอาด
กระเป๋านักเรียน การท าความสะอาดรองเท้ า การทางานเพื่ อช่วยเหลือครอบครัว การปัด กวาด เช็ด ถู
บ้านเรือน การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม การทาความสะอาดห้องเรียน การเลือกใช้เสื้อผ้า การซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการเนา การติดกระดุม การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ การบารุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้
ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันอย่างสร้างสรรค์
การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนากลับมาใช้ซ้า
ฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะการทางานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือได้ตรงกับลักษณะงาน
เพื่อ ให้ผู้ เ รีย น มี ความรู้ ความเข้า ใจ เห็น คุณ ค่าของการท างานอย่างเป็น ขั้น ตอนตามกระบวน
การทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม และนาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป ๓/๑ , ป ๓/๒ , ป ๓/๓
รวม ๓ ตัวชี้วัด

ณ

มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

รายวิชา การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระที่ ๑ การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป. ๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป. ๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป. ๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ด
โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑
รายวิชา การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
จานวน ๑ หน่วยกิต
หน่วย ชื่อหน่วยการ มาตรฐานการ
สาระสาคัญ/ความคิดรวมยอด
เวลา/ น้าหนัก
ที่
เรียนรู้
เรียนรู้/ตัวชี้วัด
ชัว่ โมง คะแนน
๑ มือน้อย
ง ๑.๑ ป.๓/๑ การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
๙
๒๐
ช่วยกันทา
ป.๓/๒ ครอบครัว และส่วนร่วมให้มี
ป.๓/๓ ประสิทธิภาพ และได้ผลงานทีม่ ีคุณภาพ
ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรง
กับลักษณะงาน ทางานอย่างเป็นขั้นตอน
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ตามกระบวนการทางาน ด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒ เสื้อผ้า
ง ๑.๑ ป.๓/๑ การเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่าง
๓
๑๐
ของหนู
ป.๓/๒ และวัยสภาพอากาศ จะทาให้ร่างกาย
ป.๓/๓ ของเราแต่งกายได้เหมาะสม น่ามอง
ทาให้ร่างกายอบอุ่นและเย็นสบายความ
สภาพอากาศ การสวมใส่เสื้อผ้า
ให้เหมาะสมกับโอกาสเป็นการแสดง
มารยาทที่ดเี ป็นการแสดงมารยาทที่ดี
ตนเองเกิดความมั่นใจและเป็นที่ชื่นชม
ของผู้พบเห็น รูปร่างและวัย
๓ เชฟวัยจิ๋ว
ง ๑.๑ ป.๓/๑ การประกอบอาหาร เป็นการปรุงอาหาร
๔
๑๐
ป.๓/๒ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ต้ม ผัด แกง ทอด
ป.๓/๓ เป็นต้น ส่วนการถนอมอาหารเป็น
การรักษาอาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยยืด
อายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สมั ผัสอาหาร
นั้นควรคานึงถึงความสะอาด
และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสม
กับลักษณะงาน
๔ ช่างคิดช่างทา ง ๑.๑ ป.๓/๑ การบารุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของ
๔
๑๐
ป.๓/๒ ใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุ
ป.๓/๓ การใช้งาน จึงประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตัวใหม่
การนาสิง่ ของที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้า
เป็นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและยัง
สร้างสรรค์ชิ้นงานให้เกิดประโยชน์
รวมตลอดภาคเรียน
๒๐
๕๐

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
มือน้อยช่วยกันทา

๑

๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

รหัสวิชา ง1๓101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มือน้อยช่วยกันทา
รายวิชา การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
เวลา ๗ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/3 ท างานอย่ างเป็ น ขั้น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน ทางานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทางาน
ด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. สาระการเรียนรู้
1. การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
3. การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
4. การทาความสะอาดรองเท้า
๕. การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๖. การทาความสะอาดบ้านเรือน
๗. การทางานความสะอาดห้องเรียน
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อธิบายลักษณะการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมได้
๒. อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพือ่ ช่วยเหลือตนเองได้
3. อธิบายขั้นตอนการทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนได้
4. อธิบายวิธีการทาความสะอาดรองเท้าได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
๕. อธิบายวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้านได้
๖. อธิบายขั้นตอนการทาความสะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้
๗. อธิบายวิธีการและขั้นตอนการทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมได้
ทักษะ/กระบวนการ
1. สามารถเขียนชื่อภาพและโยงเส้นจับคู่การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวมได้
ตรงกับภาพ
๒. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว
3. สามารถทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนได้
4. สามารถทาความสะอาดรองเท้าได้
๕. สามารถใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทางานความสะอาดได้
๖. สามารถทาความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
๗. สามารถใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทาความสะอาดห้องเรียนอย่างคล่องแคล่ว
เจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
2. เห็นความสาคัญของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเอง
๓. ตระหนักถึงความสาคัญของการทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
๔. มีความรับผิดชอบในการทาความสะอาดรองเท้า
๕. เห็นคุณค่าของการใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๖. ตระหนักถึงความสาคัญของการทาความสะอาดบ้านอย่างเป็นขั้นตอน
๗. เห็นประโยชน์ของการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทาความสะอาดห้องเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. ใฝ่เรียนรู้
๓. อยู่อย่างพอเพียง
๔. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. การประเมินผลรวบยอด
- ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
- ฝึกปฏิบัตกิ ารจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

๓

๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
-

ฝึกปฏิบัตกิ ารทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
ฝึกปฏิบัตกิ ารทาความสะอาดรองเท้า
ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
ใบงานที่ ๓ เรือ่ ง การทาความสะอาดบ้าน
ใบงานที่ ๔ เรือ่ ง การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม (การทาความสะอาดห้องเรียน)
ตรวจใบงาน/ผลงาน
การสังเกต

๘. การวัดและประเมินผล
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
ผลงาน/
ผลงานดีมาก
ความรู้
อธิบายเหตุผลได้
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี
ทักษะการ
การทางานเป็น
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
การปฏิบัตกิ าร
ทางานเป็นกลุม่ ดี
มีการอภิปราย
ร่วมกัน
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
การส่งงาน
ส่งงานตรงเวลามี
ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบใน
และเหมาะสม งานที่ได้รับมอบ
หมาย สร้างสรรค์
งานได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ผลงานดีมาก
ผลงานพอใช้
อธิบายเหตุผลได้ อธิบายเหตุผล
มีความคิดริเริม่
การทางานไม่ชัดเจน
สร้างสรรค์ดี
มีขั้นตอนการ
มีขั้นตอนการทางาน
ทางานดี
การอภิปราย
มีการอภิปราย
การปฏิบัตงิ านไม่
และปฏิบัตงิ าน
ชัดเจน
เป็นกลุ่ม

1 (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางานขาด
ความชัดเจน
ขั้นตอนการทางาน
ไม่เป็นไปตามขัน้ ตอน
ควรปรับปรุง
การร่วมอภิปราย
การปฏิบัตงิ านเป็น
กลุ่มต้องปรับปรุง
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
การเรียนการสอน ได้
ได้
รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
ทางานที่ได้รบั
ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง มอบหมายไม่ครบ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน ทุกส่วน และส่งงาน
บางครัง้ แต่งานมี ส่งงานไม่ตรงต่อ
ไม่ตรงเวลาเป็น
ความเหมาะสมกับ เวลาเป็นบางครั้ง
ประจา
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อยน้อยมาก
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน มีรอยลบและความ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
ความตั้งใจใน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน
การตอบ
คาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ
เห็นประโยชน์ เห็นประโยชน์ของ
ของงาน
การทางานเพื่อช่วย
เหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วน
รวมอย่างสม่าเสมอ
การมีส่วนร่วม ร่วมมือและ
ในกิจกรรม ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม
เป็นอย่างดี
ความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
3 ( ดี )
2 (พอใช้)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
ร่วมตอบคาถาม
ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบคาถามส่วนมาก บางครัง้ และตอบ
ถูกต้อง
คาถามถูกเป็นบางครั้ง
เห็นประโยชน์ของ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วน
รวมเป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลา
ที่กาหนดเล็กน้อย

ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

เห็นประโยชน์ของ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วน
รวมเป็นบางครั้ง
ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
กิจกรรมเป็นบางครั้ง

ไม่เห็นประโยชน์
ของการทางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
ส่วนรวม
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

1 (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่างเป็น ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทางานเพื่อช่วยเหลือ ตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม เป็นการกาหนดเป้าหมายของการทางาน
เพื่อให้งานประสบความสาเร็จและมีคุณภาพ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายลักษณะการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถเขี ย นชื่ อ ภาพและโยงเส้ น จั บ คู่ ก ารท างานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ตนเอง ครอบครั ว
และส่วนรวมได้ตรงกับภาพ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๔. สาระการเรียนรู้
การทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
๑. นักเรียนรับทราบ
นาที นักเรียนทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิมให้
๒. นักเรียนเล่า
นักเรียนทราบเกี่ยวกับสิง่ ที่นักเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับ
เคยปฏิบัติหรือพบเห็นในการทางาน การทางานเพื่อช่วยเหลือ
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ ตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม โดยใช้คาถาม
ส่วนรวม แล้วตอบ
- เคยทาอะไรบ้าง
คาถาม
- เมื่อทาแล้วรู้สึกอย่างไร
2 ๑. อธิบายลักษณะ
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพจากสื่อสไลด์ ๑. นักเรียนดูภาพจาก ๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การทางานเพื่อ
นาที เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง สื่อสไลด์ เรือ่ ง
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม เช่น จานวน การทางานเพื่อช่วยเหลือ ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
๓-๔ ภาพ เช่น ภาพการทาความ
ตนเอง ครอบครัว และ ครอบครัว
ส่วนรวมได้
สะอาดรองเท้า ภาพการทาความ
ส่วนรวมแล้วตอบคาถาม และส่วนรวม
๒. สามารถเขียนชื่อ
สะอาดห้องเรียน ภาพการทาความ
๒. สื่อภาพสไลด์
ภาพและโยงเส้นจับคู่
สะอาดบ้าน และภาพการเก็บขยะ
เรื่อง การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
ครูถามนักเรียนว่าภาพเหล่านี้เป็น
ช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง
การทางานเพื่อช่วยเหลือใคร
ครอบครัว และ

๗

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. การประเมิน
ใบงาน เรือ่ ง
การทางาน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง
ครอบครัว
และส่วนรวม

๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครอบครัวและส่วนรวม
(แนวคาตอบ เช่น การทาความ
ได้ตรงกับภาพ
สะอาดบ้าน เป็นการทางานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว ฯลฯ)
๒. ครูแจกบัตรภาพการทางานเพื่อ
๒. นักเรียนติดบัตรภาพ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ลงบนฟิวเจอร์บอร์ด
ส่วนรวม แล้วให้นักเรียนนาบัตรภาพ
มาติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดให้ตรงกับ
ประเภทของการทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม
๓. ครูอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับ
๓. นักเรียนฟังครูอธิบาย
ความหมายและกระบวนการทางาน เกี่ยวกับความหมายและ
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ กระบวนการทางานเพื่อ
ส่วนรวมให้นกั เรียนฟัง
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และส่วนรวม
3
ขั้นปฏิบัติ ๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
1. นักเรียนร่วมกัน
นาที ลักษณะการทางาน ที่มีต่อตนเอง
อภิปรายกระบวนการ
ครอบครัว และส่วนรวม
ทางานและประโยชน์
ของการทางาน
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันศึกษา
๒. นักเรียนร่วมกันศึกษา
ใบความรู้ที่ ๑ การทางานเพื่อ
ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง

สื่อการเรียนรู้
ส่วนรวม
๓. ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
ส่วนรวม
๔. บัตรภาพ
การทางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
ส่วนรวม

1. ใบงานที่ ๑
เรื่อง การทางาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวม

การประเมิน
การเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

๙

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

4

๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
ทางานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
การทางานเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม
ตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม
๓. ครูแจกใบงานที่ ๑ เรื่อง
๓. นักเรียนร่วมกันทา
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง
ครอบครัว และส่วนรวม
การทางานเพื่อช่วยเหลือ
โดยครูชี้แจงนักเรียนเพิ่มเติม
ตนเอง ครอบครัว
เป็นรายบุคคล
และส่วนรวม
๔. ครูให้นักเรียนออกมานาเสนอ
๔. นักเรียนออกมา
ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การทางาน
นาเสนอใบงานที่ ๑ เรื่อง
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ การทางานเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม แล้วอธิบายเพิ่มเติม
ตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม แล้วฟังครู
อธิบายเพิ่มเติม
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
๑. นักเรียนและครู
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
ร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
ที่ได้จากการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๒. การสังเกต
พฤติกรรม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อสไลด์ เรือ่ ง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๒. สื่อภาพสไลด์ เรื่อง การทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๓. บัตรภาพการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๔. ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงานที่ ๑ เรือ่ ง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายลักษณะของการทางาน
การประเมินจากใบงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนชื่อภาพและ
โยงเส้นจับคู่การทางานเพื่อ
การประเมินจากใบงาน
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวมได้ตรงกับภาพ
ด้านเจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญ
การสังเกต
ของการทางาน เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลข
ที่

รวม
ระดับ
การส่ง การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
งานตรง มีความ

อธิบายลักษณะ
เขียนชื่อภาพและ
การนาไป
การทางานเพื่อ
โยงเส้นจับคู่การ
ประยุกต์ใช้
ช่วยเหลือตนเอง ทางานเพื่อช่วยเหลือ
ในชีวิต
ต่อเวลา สะอาด
ครอบครัว และ ตนเอง ครอบครัวและ ประจาวัน
และ
เรียบร้อย
ส่วนรวมได้
ส่วนรวมได้ตรงกับภาพ
เหมาะสม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็น
เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายลักษณะ อธิบายลักษณะ
อธิบายลักษณะ
อธิบายลักษณะ
การทางานเพื่อ การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ ครอบครัว และ
ครอบครัว และ
ครอบครัว และ
ส่วนรวมได้
ส่วนรวมได้ถูกต้อง ส่วนรวมได้ถูกต้อง ส่วนรวมได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน
เขียนชื่อภาพ
เขียนชื่อภาพและ เขียนชื่อภาพและ เขียนชื่อภาพและโยง
และโยงเส้นจับคู่ โยงเส้นจับคู่การ
โยงเส้นจับคู่
เส้นจับคู่การทางาน
การทางานเพื่อ ทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ส่วนรวมได้ตรงกับ
ส่วนรวมได้ตรง ส่วนรวมได้ตรงกับ ส่วนรวมได้ตรงกับ ภาพบางส่วน
กับภาพ
ภาพถูกต้อง
ภาพดี
ครบถ้วนดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับใช้
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ในชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอน
และใน
ได้
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้

ปรับปรุง (1)
อธิบายลักษณะ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
ส่วนรวมได้น้อย
หรือไม่ได้และ
ไม่เกิดความเข้าใจ
เขียนชื่อภาพและ
โยงเส้นจับคู่
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
ส่วนรวมได้ตรงกับ
ภาพได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่งงาน
ไม่ตรงเวลาเป็น
ประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ
การตอบ
การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน คาถามตรง ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)
ประเด็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

14

ประเด็นที่
ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน

สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจในการเรียน
กันและเล่นกัน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
ในขณะเรียน
บางครัง้

การตอบคาถาม ร่วมตอบคาถาม
ตรงประเด็น
ในเรือ่ งที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ไม่ตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถามเป็น ตามประเด็นที่
บางครัง้ และตอบ
กาหนดให้
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดง
ความคิดเห็น

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
ส่วนรวมเป็นบางครั้ง

ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทางาน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และ
ส่วนรวมอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

15

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน
ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม นักเรียนทีผ่ ลการเรียนรู้
ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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ใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การทางานเกี่ยวกับ การดาเนินชีวิตชีวิตประจาวัน
ที่ นั ก เรี ย นสามารถดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ โ ดยไม่ เ ป็ น ภาระของผู้ อื่ น เช่ น การจั ด เก็ บ
และบ ารุง รักษาของเล่น ของใช้ ส่วนตัว การจั ดเตรียมอุปกรณ์การเรี ยน การท าความสะอาด
กระเป๋านักเรียน การทาความสะอาดรองเท้า
การทางานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว หมายถึง การทางานเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาด
ภายในบ้ า น เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า นและบริ เ วณบ้ า นให้ ส ะอาด เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยด้ ว ยการปั ด
กวาด เช็ด ถู รวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัว เช่น การกรอกน้าใส่ขวด การบริการน้าดื่ม
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การประกอบอาหาร การล้างจาน
การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม หมายถึง การทางานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้และสาธารณะ ซึ่งทุกคนในสังคมใช้ร่วมกัน เช่น การทาความสะอาด
ห้องเรียน การเก็บขยะในบริเวณในโรงเรียน การเก็บขยะในสวนสาธารณะ
กระบวนการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เป็นกิจกรรมที่ทาแล้วมีประโยชน์
งานบางอย่ า งมี ป ระโยชน์ ต่ อ ตนเอง บางอย่ า งมี ป ระโยชน์ ต่ อ ครอบครั ว และงานบางอย่ า ง
มีประโยชน์ต่อส่วนรวม การทางานควรทาด้วยความเอาใจใส่ และทาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลงาน
ที่ดี และมีคุณภาพ การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพ ควรทาตามกระบวนการต่อไปนี้
๑. การวางแผนการทางาน เป็นการกาหนดเป้าหมายของการทางาน กาหนดวิธีการ
หรือขั้นตอนการทางาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน
๒. การงานทางานตามแผน เป็นการทางานให้ส าเร็จ ตามเป้า หมาย โดยใช้วิธีการ
หรื อ ขั้ น ตอนการท างานที่ ก าหนดไว้ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ให้ ต รงกั บ ลั ก ษณะงาน
ด้วยความรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทางานอย่างถูกวิธี
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่
๓. การประเมิน ผลงานเป็นการทางาน เป็นการตรวจดูว่า ผลงานหรือการทางาน
ส าเร็จ ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้า มีข้ อบกพร่อ งจะได้ป รับปรุงแก้ไขให้ดี ขึ้น เช่ น
ลดเวลาในการทางาน เลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเข้ามาพัฒนางานเพื่อให้ผลงานดีขึ้น
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บัตรภาพ
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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ใบงานที่ ๑ เรื่อง การทางานเพือ่ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรือ่ ง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกชื่อภาพและโยงเส้นจับคู่การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม
ให้ตรงกับภาพ

๑)................................................
ช่วยเหลือตนเอง

๒).................................................
ช่วยเหลือครอบครัว

๓).................................................
ช่วยเหลือส่วนรวม

๔)................................................
ช่วยเหลือตนเอง
และรอบครัว
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เฉลยใบงานที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกชื่อภาพและโยงเส้นจับคู่การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม
ให้ตรงกับภาพ

๑)...........จัดชั้นวางหนังสือ..........
ช่วยเหลือตนเอง

๒)...........ซักรองเท้า...................
ช่วยเหลือครอบครัว

๓)...........ล้างจาน......................
ช่วยเหลือส่วนรวม

๔).......ทาความสะอาดห้องเรียน.....
ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

๒๑

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้ พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเป็นการจัดเตรียมให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพือ่ ช่วยเหลือตนเองได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นความสาคัญของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเอง
๔. สาระการเรียนรู้
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบ
๑. สื่อของจริง
นาที ให้นักเรียนทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ได้แก่ กระเป๋า
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม
๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์ นักเรียนที่มีอปุ กรณ์
เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนเคยปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดเตรียม
การเรียน
เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์
อุปกรณ์การเรียน
การเรียน
๓. ครูนากระเป๋านักเรียนที่มี
๓. นักเรียนสังเกตกระเป๋า
อุปกรณ์การเรียนกระจัดกระจาย นักเรียนที่มีอปุ กรณ์การ
มาให้นักเรียนดูและเปรียบเทียบ เรียนกระจัดกระจายมาให้
นักเรียนดูและเปรียบเทียบ
๔. ครูสุ่มนักเรียนตัวแทนตอบ
๔. นักเรียนตอบคาถามว่าใน
คาถามว่าในกระเป๋าเป็นอย่างไร กระเป๋าเป็นอย่างไร และควร
และควรแก้ไขอย่างไร
แก้ไขอย่างไร
2 ๑. อธิบายขั้นตอน
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูภาพจากสือ่ สไลด์ ๑. นักเรียนดูภาพจากสื่อสไลด์ ๒. สื่อสไลด์ เรื่อง
การจัดเตรียมอุปกรณ์
นาที เปรียบเทียบภาพกระเป๋า
และเปรียบเทียบกระเป๋า
การจัดเตรียม
การเรียนเพือ่ ช่วยเหลือ
ที่มีระเบียบและไม่มีระเบียบ
ที่มีระเบียบและไม่มีระเบียบ อุปกรณ์การเรียน
ตนเองได้
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ๒. นักเรียนร่วมกันอภิปราย ๓. ใบความรู้ที่ ๒
เกี่ยวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์
กระบวนการทางาน
เรื่อง การจัดเตรียม

การประเมินการ
เรียนรู้

๑. การสังเกต
พฤติกรรม
๒. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การจัดเตรียม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียนตามกระบวนการทางาน
การเรียนได้อย่าง
๓. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์และ
๓. นักเรียนดูสื่อสไลด์ศึกษา
คล่องแคล่ว
ศึกษาใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง
ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัด
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
เตรียมอุปกรณ์การเรียน
๔. ครูให้นักเรียนช่วยกันลาดับ
๔. นักเรียนช่วยกันลาดับ
ขั้นตอนจากการจัดเตรียมอุปกรณ์ ขั้นตอนจากการจัดเตรียม
การเรียน
อุปกรณ์การเรียน
๕. ครูสาธิตการจัดเตรียมอุปกรณ์ ๕. นักเรียนดูสาธิตการจัด
การเรียนให้นักเรียนดู
เตรียมอุปกรณ์การเรียน
๖. ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมา ๖. นักเรียนตัวแทนออกมา
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
หน้าชั้นเรียน
หน้าชั้นเรียน
3

ขั้นปฏิบัติ

๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนทุกคนจัดเตรียม
นาที อุปกรณ์การเรียน โดยนาอุปกรณ์
การเรียนออกมาจากกระเป๋าแล้ว
นามาจัดเรียงใหม่
๒. ครูสุ่มให้นักเรียนนากระเป๋าที่
จัดเสร็จมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลงานและให้ข้อเสนอแนะ

๑. นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียน โดยนาอุปกรณ์
การเรียนออกมาจากกระเป๋า
แล้วนามาจัดเรียงใหม่
๒. นักเรียนนากระเป๋าทีจ่ ัด
เสร็จมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
๓. นักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลงานและให้

สื่อการเรียนรู้
อุปกรณ์การเรียน

การประเมินการ
เรียนรู้
อุปกรณ์การเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
4

๓. เห็นความสาคัญ
ของการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียนเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
แก้ไขปัญหาทีพ่ บขณะปฏิบัตงิ าน ข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา
ที่พบขณะปฏิบัตงิ าน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
สาระสาคัญที่ได้จากการ
และประสบการณ์ที่ได้จากการลง เรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้
มือปฏิบัติ
จากการลงมือปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินการ
เรียนรู้
- การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

25

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง ได้แก่ กระเป๋านักเรียนที่มอี ุปกรณ์การเรียน
๒. สื่อสไลด์ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
๓. ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียนเพือ่ ช่วยเหลือตนเองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้
อย่างคล่องแคล่ว
ด้านเจตคติ
เห็นความสาคัญของการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียนเพื่อช่วยเหลือตนเอง

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลข อธิบายจัดเตรียม
จัดเตรียม
การนาไป
การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
ที่ อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา มีความ
เพื่อช่วยเหลือ
การเรียนได้ ชีวิตประจาวัน
และ
สะอาด
ตนเองได้
อย่างคล่องแคล่ว
เหมาะสม เรียบร้อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่
ประเมิน
อธิบายจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองได้

ดีมาก (4)

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)

อธิบายจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ได้ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน ดีเยี่ยม

อธิบายจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองได้ถูกต้อง

จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียนได้อย่าง การเรียนได้อย่าง
คล่องแคล่ว
คล่องแคล่วถูกต้อง
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
การส่งงาน
ส่งงานตรงเวลามี
ตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบใน
และเหมาะสม งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

จัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียนได้อย่าง
คล่องแคล่วดี

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้
รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี

ปรับปรุง (1)

อธิบายจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ได้ถูกต้องแต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน

อธิบายจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ
จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดเตรียมอุปกรณ์
การเรียนได้อย่าง
การเรียนได้อย่าง
คล่องแคล่วได้
คล่องแคล่วได้
บางส่วน
น้อยหรือไม่ได้เลย
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน ปรับใช้ได้
ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรก
ของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม

รวม
ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่
ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ดีมาก (4)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุย
และเล่นกัน
ในขณะเรียน

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครัง้ และ
ตอบคาถามถูก
เป็นบางครัง้

ไม่ตอบคาถาม
ตามประเด็น
ที่กาหนดให้

เห็นความสาคัญ
ของการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองอย่าง
สม่าเสมอ
การมีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

เห็นความสาคัญ
ของการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียนเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองเป็น
ส่วนใหญ่

เห็นความสาคัญ
ของการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง
เป็นบางครัง้

ไม่เห็นความสาคัญ
ของการจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่
ในการทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
กิจกรรมเป็นบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

การแสดงความ
คิดเห็น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน
ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๑0. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
ใบความรู้ ๒ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

การทางานเพื่อ ช่วยเหลือ ตนเอง หมายถึง การทางานเกี่ยวกับ การดาเนินชีวิตชีวิตประจ าวัน
ที่ นั ก เรี ย นสามารถดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ โ ดยไม่ เ ป็ น ภาระของผู้ อื่ น เช่ น การจั ด เก็ บ
และบ ารุง รักษาของเล่น ของใช้ ส่วนตัว การจั ดเตรียมอุปกรณ์การเรี ยน การท าความสะอาด
กระเป๋านักเรียน การทาความสะอาดรองเท้า
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนควรมีกระบวนการ ดังนี้
๑. การวางแผนการท างาน เป็ นการกาหนดเป้ า หมายของการท างาน ก าหนดวิ ธี ก าร
หรือขั้นตอนการทางาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน
๑.๑ กาหนดเป้าหมายในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
- เพื่อความเป็นระเบียบ
- เพื่อป้องกันการสูญหาย
- เพื่อหยิบใช้งานได้ง่ายและสะดวก
๑.๒ กาหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
- รวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายมาไว้ที่เดียวกัน
- แยกประเภทเครื่องเขียนและสมุด หนังสือ
- เก็บเครื่องเขียนไว้ในกล่องสมุด หนังสือเก็บไว้ในกระเป๋า โดยจัดตาม
ตารางเรียนแต่ละวัน หรือเก็บไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ
๒. การงานทางานตามแผน เป็นการทางานให้ส าเร็จ ตามเป้า หมาย โดยใช้วิธีการหรื อ
ขั้ น ตอนการท างานที่ ก าหนดไว้ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ให้ ต รงกั บ ลั ก ษณะงาน
ด้วยความรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทางานอย่ างถูกวิธี
เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่
- จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนตามแผนที่วางไว้
๓. ประเมิน ผลการทางาน เป็ นการตรวจดู ว่ า ผลงานหรื อ การทางานส าเร็ จ ตรงตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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บัตรภาพ
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

สมุ ด

หนั ง สื อ

กระเป๋านักเรียน

ดินสอ

ยางลบ

ไม้บรรทัด

๓๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัก ษะกระบวนการทางาน ทัก ษะการจัดการ
ทัก ษะกระบวนการแก้ ปัญ หา ทั ก ษะการทางานร่วมกั น และทั กษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณ ธรรม และลั ก ษณะนิ สั ยในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลัง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนเป็นการดูแลของใช้ในการเรียน ให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายขั้นตอนการทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๗ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม
๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการทางานเพื่อช่วยเหลือ เกี่ยวกับการทางานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองที่นกั เรียนเคยปฏิบัติ
ตนเองที่นกั เรียนเคยปฏิบัติ
๓. ครูซักถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบ ๓. นักเรียนกล่าวถึงปัญหาที่พบ
ในการใช้กระเป๋านักเรียนและ
ในการใช้กระเป๋าและวิธีการ
วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียน
แก้ปัญหาของนักเรียน
๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ๔. นักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดง
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาที่พบ
ที่พบในการใช้กระเป๋านักเรียน
ในการใช้กระเป๋านักเรียน
2

๑. อธิบายขั้นตอน
การทาความสะอาด
กระเป๋านักเรียนได้
๒. สามารถทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนได้

ขั้นสอน

๒๓ ๑. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบ
นาที ความแตกต่างของกระเป๋า
นักเรียนสองใบที่ครูนามาแสดง
แล้วร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับ
การทาความสะอาดกระเป๋า

๑. นักเรียนเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของกระเป๋า
นักเรียนสองใบที่ครูนามาแสดง
แล้วร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับ
การทาความสะอาดกระเป๋า

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อของจริง
ได้แก่ กระเป๋า
นักเรียน
ที่สะอาดและ
ไม่สะอาด

๒. สื่อสไลด์
เรื่อง การทา
ความสะอาด
กระเป๋า
นักเรียน

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

3

4

ขั้นปฏิบัติ

๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทาความสะอาด
กระเป๋านักเรียน

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันดูสื่อ
๒. นักเรียนร่วมกันดูสื่อสไลด์
สไลด์/ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การทา เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋า
ความสะอาดกระเป๋านักเรียน
นักเรียน และลาดับขั้นตอน
และลาดับขั้นตอนการทาความ
การทาความสะอาดกระเป๋า
สะอาดกระเป๋าโดยมีครูอธิบาย
โดยมีครูอธิบายประกอบ
ประกอบ
๓. ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมาทา ๓. นักเรียนตัวแทนออกมาทา
ความสะอาดกระเป๋าหน้าชั้นเรียน ความสะอาดกระเป๋าหน้าชั้นเรียน
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนลงมือทาความ
๑. นักเรียนทาความสะอาด
นาที สะอาดกระเป๋าของตนเองและ
กระเป๋าของตนเองและตรวจสอบ
ตรวจสอบความสะอาดกระเป๋า
ความสะอาดกระเป๋าของตนเอง
ของตนเองและเพื่อน
และเพือ่ น โดยเปลี่ยนกัน
โดยเปลี่ยนกันตรวจสอบ
ตรวจสอบ
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติ

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
สาระสาคัญที่ได้จากเรียนรู้
และการฝึกปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. ใบความรู้
ที่ ๓ เรื่อง
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียน

๒. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง ได้แก่ กระเป๋านักเรียนทีส่ ะอาดและไม่สะอาด
๒. สื่อสไลด์ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
๓. ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ฝึกปฏิบัติการทาความสะอาดกระเป๋า
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายขั้นตอนการทาความ
สะอาดกระเป๋านักเรียนได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถทาความสะอาด
กระเป๋านักเรียนได้
ด้านเจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การทาความสะอาดกระเป๋า
นักเรียน

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลข อธิบายขั้นตอน สามารถทา
การนาไป
ที่
การทาความ ความสะอาด ประยุกต์ใช้ใน
สะอาดกระเป๋า กระเป๋า
ชีวิตประจาวัน
นักเรียนได้
นักเรียนได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รวม
ระดับ
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ตรงต่อ ความสะอาด (20)

เวลาและ
เหมาะสม

เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอนการ อธิบายขั้นตอน
การทาความ
การทาความสะอาด ทาความสะอาด
การทาความ
สะอาดกระเป๋า กระเป๋านักเรียนได้ กระเป๋านักเรียนได้ สะอาดกระเป๋า
นักเรียนได้
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้อง
นักเรียนได้ถูกต้อง
ชัดเจน ดีเยี่ยม
แต่ยังไม่ครอบคลุม
บางส่วน
สามารถทาความ สามารถทาความ
สามารถทาความ สามารถทาความ
สะอาดกระเป๋า สะอาดกระเป๋า
สะอาดกระเป๋า
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนได้
นักเรียนได้อย่าง
นักเรียนได้ดี
นักเรียนได้บางส่วน
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน การเรียนการสอน
การเรียนการสอน ได้
และในชีวิตประจาวัน ได้
การส่งงานตรง ส่งงานตรงเวลามี
รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
ต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบใน ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
เหมาะสม
งานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็น
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี บางส่วนในระดับ
พอใช้
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ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนได้น้อย
หรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ
สามารถทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนได้น้อย
หรือไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบ
และความสกปรก
ของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
เลขที่

รายการประเมิน
รวม
ระดับ
ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่าง
ตรงประเด็น
คาถามถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถามตาม
เรื่องที่ครูถามเป็น ประเด็นที่
บางครัง้ และตอบ กาหนดให้
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดงความ
คิดเห็น

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนเป็นส่วน
ใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียนเป็น
บางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนด เวลา

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การทาความ
สะอาดกระเป๋า
นักเรียน
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มี
คุณภาพ เสร็จไม่
ทันตามกาหนด
เวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ..........
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การทางานเกี่ยวกับ การดาเนินชีวิตชีวิตประจาวัน
ที่ นั ก เรี ย นสามารถดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ โ ดยไม่ เ ป็ น ภาระของผู้ อื่ น เช่ น การจั ด เก็ บ
และบ ารุง รักษาของเล่น ของใช้ ส่วนตัว การจั ดเตรียมอุปกรณ์การเรี ยน การท าความสะอาด
กระเป๋านักเรียน การทาความสะอาดรองเท้า
การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน ควรมีกระบวนการ ดังนี้
๑. การวางแผนการทางาน เป็นการกาหนดเป้าหมายของการทางาน กาหนดวิธีการหรือ
ขั้นตอนการทางาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน
๑.๑ กาหนดเป้าหมายในการทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
- เพื่อให้กระเป๋าสะอาด ดูใหม่อยู่เสมอ
- เพื่อให้กระเป๋าไม่ชารุด
๑.๒ กาหนดวิธีการทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
- เก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋า
- คว่ากระเป๋าและเคาะเอาฝุ่นออกเบา ๆ
- ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้าบิดหมาด ๆ เช็ดภายในและภายนอกกระเป๋า
- ใช้ผ้าขนหนูแห้งเช็ดกระเป๋าให้แห้งแล้วจึงนากลับมาใช้ใหม่
๒. การงานท างานตามแผน เป็ น การท างานให้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย โดยใช้ วิ ธี ก าร
หรื อ ขั้ น ตอนการท างานที่ ก าหนดไว้ ใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ให้ ต รงกั บ ลั ก ษณะงาน
ด้วยความรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทางานอย่างถูกวิธี
เพื่อยืดอายุการใช้งาน ให้ยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่
- ทาความสะอาดกระเป๋านักเรียนตามแผนที่วางไว้
๓. ประเมิ น ผลการท างาน เป็ น การตรวจดู ว่ า ผลงานหรื อ การท างานส าเร็ จ ตรงตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

๔๕

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การท าความสะอาดรองเท้ า เป็ น การท าความสะอาดหลั ง สวมใส่ เพื่ อ ให้ มี ร องเท้ า ที่ ส ะอาด
และใช้งานได้นาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการทาความสะอาดรองเท้าได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถทาความสะอาดรองเท้าได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีความรับผิดชอบในการทาความสะอาดรองเท้า
๔. สาระการเรียนรู้
การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับที่ จุดประสงค์ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
การทาความสะอาด
๒. ครูทบทวนประสบการณ์ของ ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
รองเท้านักเรียน
นักเรียนเกี่ยวกับการทาความ
เกี่ยวกับการการทาความสะอาด
๒. สื่อของจริง ได้แก่
สะอาดรองเท้า
รองเท้านักเรียนที่นักเรียนเคย
รองเท้าหนัง และ
ปฏิบัติ
รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ
๓. ครูนารองเท้านักเรียนที่
๓. นักเรียนสังเกตรองเท้าที่
เปรอะเปื้อนมาให้นักเรียนดู
เปรอะเปื้อน
๔. ครูถามนักเรียนว่า จะทา
๔. นักเรียนตัง้ ใจฟังคาถาม จะทา
อย่างไร เมื่อรองเท้านักเรียน
อย่างไร เมื่อรองเท้านักเรียนเปรอะ
เปรอะเปื้อน
เปื้อน
2
๑. อธิบาย
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้ดูสไลด์และศึกษา
๑. นักเรียนร่วมกันดูสื่อสไลด์ เรื่อง ๓. ใบความรู้ที่ ๔
วิธีการทา
นาที ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การทาความ การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน เรื่อง การทาความ
ความสะอาด
สะอาดรองเท้านักเรียน
และฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
สะอาดรองเท้า
รองเท้าได้
แล้วฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
นักเรียน
๒. สามารถทา
๒. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อ ๒. นักเรียนช่วยกันบอกชื่ออุปกรณ์ ๔. สื่อวัสดุอปุ กรณ์
ความสะอาด
อุปกรณ์ทาความสะอาดรองเท้า
ทาความสะอาดร้องเท้านักเรียน
ทาความสะอาด
รองเท้าได้
นักเรียนที่ครูนามาแสดง
ที่ครูนามาแสดง
รองเท้า เช่น กะละมัง

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การทาความ
สะอาดรองเท้า
นักเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

3

4

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๓. มีความ
รับผิดชอบใน
การทาความ
สะอาดรองเท้า
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ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันลาดับ
๓. นักเรียนร่วมกันลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนการทาความสะอาด
การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
รองเท้า
๔. ครูสาธิตการทาความสะอาด
๔. นักเรียนดูครูสาธิตการทาความ
รองเท้าให้นกั เรียนดู
สะอาดรองเท้านักเรียน
๕. ครูสุ่มเลือกนักเรียนตัวแทน
๕. นักเรียนตัวแทนออกมาทาความ
นักเรียนออกมาทาความสะอาด
สะอาดรองเท้านักเรียน ที่นามาจัด
รองเท้านักเรียน ที่นามาจัดวางไว้ วางไว้หน้าชั้นเรียน
หน้าชั้นเรียน
๑๕ ๑ .ครูให้นักเรียนร่วมกันทาความ ๑. นักเรียนร่วมกันทาความสะอาด
นาที สะอาดรองเท้าของตนเอง แล้ว
รองเท้าของตนเองแล้วออกมา
ออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้น
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
เรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
ที่ได้จากการเรียนรู้ และการฝึก
และการฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

แปรง ผ้าขีร้ ิ้ว น้ายา
ซักผ้าขาว น้ายาขัด
รองเท้าหนัง
กระดาษชาระ ฯลฯ
รองเท้าหนัง รองเท้า
ผ้าใบฯลฯ

๒. การสังเกต
พฤติกรรม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อสไลด์ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
๒. สื่อของจริง ได้แก่ รองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบ ฯลฯ
๓. ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
๔. สื่อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาดรองเท้า เช่น กะละมัง แปรง ผ้าขี้ริ้ว น้ายาซักผ้าขาว
๕. น้ายาขัดรองเท้าหนัง กระดาษชาระ ฯลฯ
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ฝึกปฏิบัติการการทาความสะอาดรองเท้า
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการทาความสะอาด
การประเมินจากผลงาน
รองเท้าได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถทาความสะอาดรองเท้าได้ การประเมินจากผลงาน
ด้านเจตคติ
มีความรับผิดชอบในการทาความ
สะอาดรองเท้า

การสังเกต

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบสังเกต

ระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
อธิบายวิธีการ ทาความ
การนาไป
การส่งงาน
เลขที่
ทาความ
สะอาด ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา
สะอาดรองเท้า รองเท้าได้ ชีวิตประจาวัน
และ
ได้
เหมาะสม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รวม
ระดับ
การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ความสะอาด (20)
เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

50

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายวิธีการทา
อธิบายวิธีการทา
อธิบายวิธีการทา
การทา
ความสะอาดรองเท้า ความสะอาดรองเท้า ความสะอาดรองเท้า
ความสะอาด
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องแต่ยังไม่
กระเป๋านักเรียนได้ ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
ทาความสะอาด
รองเท้าได้ดี

ทาความสะอาด
รองเท้าได้บางส่วน

ปรับปรุง (1)
อธิบายวิธีการทา
ความสะอาด
รองเท้าได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ
ทาความสะอาด
รองเท้าได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย

ทาความสะอาด
รองเท้าได้

ทาความสะอาด
รองเท้าได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
ดีเยี่ยม

การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับใช้ ไม่สามารถไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ในชีวิตประจาวันได้ ใช้ได้
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได้
และใชีวิตประจาวัน

การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (20)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน

ดีมาก (4)
สนใจในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถามตรง
ประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

การแสดงความ
คิดเห็น

มีความรับผิดชอบ
ในการทาความ
สะอาดรองเท้า
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

มีความรับผิดชอบใน มีความรับผิดชอบใน ไม่มีความรับผิดชอบ
การทาความสะอาด การทาความสะอาด ในการทาความ
รองเท้าเป็นส่วนใหญ่ รองเท้าเป็นบางครั้ง สะอาดรองเท้า

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียนคุย
และเล่นกันใน
ขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่
กาหนดให้

ร่วมมือและช่วยเหลือ ไม่มีความร่วมมือ
เพื่อนในการทา
ในขณะทากิจกรรม
กิจกรรมเป็นบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนควรมีกระบวนการ ดังนี้
๑. การวางแผนการทางาน เป็นการกาหนดเปูา หมายของการทางาน กาหนดวิธีการหรื อ
ขั้นตอนการทางาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน
๑.๑ กาหนดเปูาหมายในการทาความสะอาดรองเท้า
- เพื่อให้รองเท้าสะอาด และใช้งานได้นาน
๑.๒ กาหนดวิธีการทาความสะอาดรองเท้า
- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการทาความสะอาด
- เคาะฝุุ น ออกจากรองเท้ า ใช้ แปรงขนอ่ อ นปั ดฝุุ น ที่ เกาะติ ดรองเท้ า ออกให้ ห มด
ถ้ามีคราบสกปรกติดแน่น ให้ใช้เศษผ้าชุบน้าอุ่นบิดหมาดหรือน้าผงซักฟอกเช็ดถู แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
- ขัดรองเท้าให้เงางาม โดยใช้ผ้าแห้งหรือแปรงขนอ่อนปูายครีมขัดรองเท้า แล้วขัดถู
จนเงา ถ้าใช้น้ายาทารองเท้าให้ทาจนทั่ว ผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงเก็บเข้า
๒. การงานทางานตามแผน เป็นการทางานให้สาเร็จตามเปูาหมาย โดยใช้วิธีการหรือขั้นตอน
การทางานที่ก าหนดไว้ ใช้ วัส ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมื อให้ตรงกับลัก ษณะงานด้วยความรอบคอบ
เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการทางานอย่ างถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ให้ยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่
- ทาความสะอาดรองเท้าตามแผนที่วางไว้
๓. ประเมินผลการทางาน เป็นการตรวจดูว่าผลงานหรือการทางานสาเร็จตรงตามเปูาหมาย
ที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
การทาความสะอาดรองเท้า
รองเท้ า เป็น เครื่ อ งแต่ ง กายที่ ควรดู แลรั กษาและท าความสะอาด ทุก ครั้ งหลั งจากการใช้
เพื่อปูองกันไม่ให้รองเท้าสกปรก เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค นาโรคมาสู่ผู้สวมใส่ และทาให้เท้ามีกลิ่นเหม็น
การทาความสะอาดรองเท้าหนัง มีวิธีการทาความสะอาด ดังนี้

56

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
๑. ถ้ารองเท้าเปื้อนฝุุน ใช้แปรงขนอ่อน ปัดฝุุนออก ถ้า รองเท้า เปื้อนโคลน ให้นาผ้าชุบน้า
บิดหมาดเช็ดโคลนออกให้หมด
๒. ใช้ผ้าแห้งเช็ดน้าออกให้หมดและนาไปผึ่งให้แห้ง
๓. ใช้ผ้าหรือแปรงขัดรองเท้าแตะยาขัดทาให้ทั่วรองเท้า ปล่อยทิ้งไว้สักครู่ แล้วใช้ผ้าแห้งขัด
รองเท้าจนขึ้นเงา
การเก็บรองเท้า
๑. เมื่อรองเท้าที่ทาความสะอาดแห้งหรือขึ้นเงาดีแล้ว ควรเก็บใส่กล่องรองเท้า หรือจัดวาง
บนชั้นวางรองเท้า เพื่อความสะดวกในการหยิบมาสวมใส่
๒. การทาความสะอาดรองเท้าผ้าใบ มีวิธีการทาความสะอาด ดังนี้
การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษชาระ ผงซักฟอก น้ายาเคลือบผ้าใบสีขาว แปรงขนอ่อน
และแปรงถูผ้า
๑. ถ้ารองเท้าเปื้อนโคลน ปล่อยทิ้งไว้ให้โคลนแห้ง จากนั้นเคาะเศษดินออก ใช้แปรงขนอ่อน
ปัดรอยเปื้อนและฝุุน แล้วแกะเชือกผูกรองเท้าออก
๒. นาไปซักในน้าเปล่า ใช้แปรงถูผ้าขัดรอยเปื้อนที่รองเท้าและเชือกผูกรองเท้าออก
๓. นาไปแช่ในน้าผสมผงซักฟอกประมาณ ๒๐ นาที ใช้แปรงถูผ้าขัดรอยเปื้อนออกให้หมด
ทั้งภายในและภายนอก
๔. ล้างน้าสะอาด ๒-๓ ครั้ง สะบัดน้าออก ถ้าเป็นรองเท้าสีขาว ควรใช้น้ายาเคลือบผ้าใบสีขาว
ทาให้ทั่วแล้วนา ไปผึ่งแดด หรือใช้กระดาษชาระแปะบนรองเท้าให้ทั่ว จะช่วยปูองกันไม่ให้รองเท้า
เกิดรอยด่างสีเหลือง
๕. การตากรองเท้าผ้าใบ ควรยกหัวรองเท้าตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้น้าไหลมาที่ส้นรองเท้า ซึ่งจะช่วย
ให้แห้งเร็วขึ้น
๖. ซักเชือกผูกรองเท้าให้ส ะอาด แล้วนาไปตากไว้ที่ราวตากผ้า ใกล้ ๆ กับที่ตากรองเท้า
เพื่อความสะดวกในการเก็บ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

๕๗

แผนการจัการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทาความสะอาดบ้าน จะช่วยให้อุปกรณ์เหล่านั้นใช้งานได้นาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้านได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้านได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นคุณค่าของการใช้และดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๔. สาระการเรียนรู้
การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. อยู่อย่างพอเพียง
3. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลาที่
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๑๐ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การ
๑. นักเรียนทราบจุดประสงค์ ๑. สื่อของจริง
นาที เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
อุปกรณ์ทาความ
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันดู
๒. นักเรียนร่วมกันดูอปุ กรณ์ สะอาดบ้าน ได้แก่
อุปกรณ์ในการทาความ
ในการทาความสะอาดบ้าน ไม้กวาด ที่ตักผง
สะอาดบ้านที่ครูนามาแสดง ที่ครูนามาแสดง
ไม้ถูพื้น ที่กวาด
๓. ครูถามนักเรียนว่าหลัง
๓. นักเรียนตอบคาถาม
ขนไก่ เป็นต้น
การใช้อุปกรณ์ในการทางาน เกี่ยวกับหลังการใช้อปุ กรณ์
บ้านเสร็จแล้วนักเรียน
ในการทางานบ้านเสร็จแล้ว
มีวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ มีวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ
นั้นอย่างไร
นั้นอย่างไร
2 ๑. อธิบายวิธีการใช้และ
ขั้นสอน
๑๗ ๑. ครูให้นักเรียนดูสไลด์และ ๑. นักเรียนร่วมกันดูสื่อ
๒. สื่อสไลด์
การดูแลอุปกรณ์ใน
นาที ศึกษาใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง
สไลด์ เรือ่ ง เรื่อง การใช้
เรื่อง การใช้และ
การทางานบ้านได้
การใช้และการดูแลอุปกรณ์ และการดูแลอุปกรณ์ใน
การดูแลอุปกรณ์
๒.ใช้และดูแลอุปกรณ์
ในการทางานบ้าน โดยมีครู การทางานบ้าน โดยมีครู
ในการทางานบ้าน
ในการทางานบ้านได้
อธิบายเพิ่มเติม
อธิบายเพิ่มเติม
๓. ใบความรู้ที่ ๕
๒. ครูสนทนากับนักเรียน
๒. นักเรียนสนทนากับครู
เรื่อง การใช้และ
เกี่ยวกับวิธีการใช้และ
เกี่ยวกับวิธีการใช้และ
การดูแลอุปกรณ์
การดูแลอุปกรณ์ใน
การดูแลอุปกรณ์ใน
ในการทางานบ้าน

การประเมินการ
เรียนรู้

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การใช้และ
การดูแลอุปกรณ์
ในการทางาน
บ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

3

4

ขั้นตอนการ เวลาที่
จัดการเรียนรู้ ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นคุณค่าของการใช้
และดูแลอุปกรณ์ใน
การทางานบ้าน
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ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การทางานบ้าน
การทางานบ้าน
๓. ครูให้นกั เรียนฝึกใช้
๓. นักเรียนฝึกใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์สาหรับทางานบ้าน สาหรับทางานบ้าน
๑๘ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา ๑. นักเรียนร่วมกันทา
นาที กิจกรรมจากใบงานที่ ๒ เรื่อง กิจกรรมจากใบงานที่ ๒ เรื่อง
การใช้และการดูแลอุปกรณ์ใน การใช้และการดูแลอุปกรณ์
การทางานบ้าน
ในการทางานบ้าน
โดยครูชี้แจงนักเรียนเพิ่มเติม
เป็นรายบุคคล
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๒. นักเรียนและครูร่วมกัน
เฉลยใบงานใบงานที่ ๒ เรื่อง เฉลยใบงานใบงานที่ ๒ เรื่อง
การใช้และการดูแลอุปกรณ์ การใช้และการดูแลอุปกรณ์
ในการทางานบ้าน
ในการทางานบ้าน
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๑. นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญที่ได้จาก
สรุปความรู้ที่ได้จากเรียนรู้
การเรียนรู้และการลงมือ
และการลงมือปฏิบัติเพื่อ
ปฏิบัตเิ พื่อนาไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ นาไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมินการ
เรียนรู้

๔. ใบงานที่ ๒
เรื่อง การใช้และ
การดูแลอุปกรณ์
ในการทางานบ้าน

๒. การประเมิน
ใบงาน เรือ่ ง
การใช้และ
การดูแลอุปกรณ์
ในการทางาน
บ้าน

๓. การสังเกต
พฤติกรรม

60
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริงอุปกรณ์ทาความสะอาดบ้าน ได้แก่ ไม้กวาด ที่ตักผง ไม้ถูพื้น ที่กวาดขนไก่ เป็นต้น
๒. สื่อสไลด์ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๓. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๔. ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการใช้และการดูแล
อุปกรณ์ในการทางานบ้านได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้และดูแลอุปกรณ์ใน
การทางานความสะอาดได้
ด้านเจตคติ
เห็นคุณค่าของการใช้และดูแล
อุปกรณ์ในการทางานบ้าน

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากผลงาน แบบประเมินผลงาน
การประเมินจากใบงาน แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

รวม
ระดับ
อธิบายวิธีการใช้ ใช้และดูแล การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
เลขที่ และการดูแล อุปกรณ์ในการ ประยุกต์
ตรงต่อ
มีความ

อุปกรณ์ในการ
ทางานบ้านได้

ทางานความ
สะอาดได้

ใช้ในชีวิต เวลาและ
ประจาวัน เหมาะสม

สะอาด
เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายวิธีการใช้ อธิบายวิธีการใช้ อธิบายวิธีการใช้ อธิบายวิธีการใช้
และการดูแล
และการดูแล
และการดูแล
และการดูแล
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้านได้ การทางานบ้าน
การทางานบ้าน การทางานบ้าน
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องแต่ยัง
ชัดเจนดีเยี่ยม
ไม่ครอบคลุม
บางส่วน
ใช้และการดูแล
ใช้และการดูแล
ใช้และการดูแล ใช้และการดูแล
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้านได้ การทางานบ้านได้ การทางานบ้าน การทางานบ้านได้
อย่างถูกต้อง
ได้ดี
บางส่วน
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอน ได้
และในชีวิต
ได้
ประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รบั
ส่งงานตรงเวลา เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งาน ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
มีความเหมาะสม บางครัง้
กับเวลาที่สง่
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
สวยงามถูกต้อง ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
ตามที่กาหนด
ในระดับพอใช้
ดีมาก
ในระดับดี

ปรับปรุง (1)
อธิบายวิธีการใช้
และการดูแล
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้าน
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิด
ความเข้าใจ
ใช้และการดูแล
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้านได้
น้อยหรือไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบ
และความสกปรก
ของงาน
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
เป็นบางครัง้
การตอบคาถาม
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
ตรงประเด็น
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
การแสดงความ
เห็นคุณค่าของการ เห็นคุณค่าของการ เห็นคุณค่าของการ
คิดเห็น
ใช้และดูแล
ใช้และดูแล
ใช้และดูแล
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้าน
การทางานบ้าน
การทางานบ้าน
อย่างสม่าเสมอ
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครัง้
การมีส่วนร่วม
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ในกิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม เป็นส่วนใหญ่
ในการทากิจกรรม
ในการทากิจกรรม เป็นบางครัง้
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลา เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
ที่กาหนดเล็กน้อย กาหนดเวลา

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถาม
ตามประเด็นที่
กาหนดให้
ไม่เห็นคุณค่าของ
การใช้และดูแล
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้าน
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน นักเรียนมีผลการเรียนรู้
ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ ๕ เรือ่ ง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

อุปกรณ์ในการทาความสะอาดบ้าน
1. ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้ ก วาดดอกหญ้ า หรื อ ไม้ ก วาดอ่ อ น
ที่มีตัวไม้กวาดควรทาจากดอกหญ้าที่ออ่ นนุม่
ผู ก ติ ด กั น แ น่ น ด้ า ม เ รี ย บ ไ ม่ ข รุ ข ร ะ
จั บ ถนั ด มื อ น้ าหนั ก เบา และมี ค วามยาว
พอเหมาะกับผู้ใช้ สามารถยืนกวาดได้สบาย
ไม่ต้องก้มหลั ง ไม้กวาดดอกหญ้าเหมาะสาหรับกวาดฝุ่นละอองหรือเศษขยะ
ชิ้น เล็ก ๆ บนพื้น ที่แ ห้ ง เช่น พื้น ไม้ธ รรมดา พื้น ปาร์ เกต์ พื้น ซีเ มนต์ เ รียบ ๆ
พื้นหินอ่อน หินขัด กระเบื้อง หรือฝาผนังเรียบ ๆ เป็นต้น
เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรเก็บโดยเจาะ รูที่ปลายด้ามแล้วแขวนไว้ ซึ่งไม้กวาด
ดอกหญ้าที่ขายในปัจจุบันมักทาที่แขวนสาเร็จไว้แล้วหรืออาจเก็บ โดยพิงฝาผนัง
เอาด้ามลงก็ได้ ถ้าตัวไม้กวาดเปียกชื้นควรนาไปตากแดดให้แห้ง
๒. ไม้กวาดก้านมะพร้าว
ไม้กวาดก้านมะพร้าว ทาจากก้านของ
ทางมะพร้าวแห้งที่ดี จะต้องมัดแน่นและใช้
ก้ านมะพร้ าวยาวพอสมควร เหมาะส าหรั บ
กวาดขยะชิ้นใหญ่ ๆ กวาดน้าบนพื้นซีเมนต์
หรือกวาดทางระบายน้า
เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรวางให้สะอาดผึ่งแดดให้แห้งแล้วนาไปเก็บโดยแขวน
ให้ปลายห้อยลงหรือผิงฝาผนังโดยใช้โคนตั้งกับพื้น

68

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๓. ไม้กวาดหยากไย่
ไม้กวาดหยากไย่หรือไม้กวาดเสี้ยนตาล
เหมาะสาหรับกวาดหยากไย่บนเพดาน
เมื่ อ ใช้ เ สร็ จ แล้ ว ควรก าจั ด หยากไย่
ออกจากไม้ ก วาดให้ ห มด แล้ ว น าไปเก็ บ
โดยวางด้ามลงตั้งพิงกับฝาผนัง หรือวางราบ
กับพื้นให้ชิดฝาผนัง

4. ไม้กวาดขนไก่
ไม้กวาดขนไก่ ทาจากขนของไก่ ไม้กวาดขนไก่
ที่ ดี ข นหนาและผู ก ติ ด กั น แน่ น ขนไม่ ห ลุ ด ร่ ว งง่ า ย
แต่ เ ดิ ม ท าจากขนไก่ ปั จ จุ บั น มั ก ท าจากขนไก่
ที่สังเคราะห์ขึ้น เนื่องจากความต้องการไม้กวาดขนไก่
มี ม ากขึ้ น และใช้ ง านได้ ค งทนกว่ า ไม้ ก วาดขนไก่
ใช้สาหรับปัดฝุ่นตามชั้นวางของ หลังตู้ หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
วิธีการดูแล หลังการใช้งาน ควรแขวนไว้ที่ผนังห้องและไม่ควรให้เปียกน้า
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๕. ไม้ถูพื้น
ไม้ ถู พื้ น ช่ ว ยให้ ก ารถู พื้ น สะดวก
รวดเร็ ว กว่ า การถู ด้ ว ยผ้ า ขี้ ริ้ ว แต่ เ หมาะ
ส าหรั บ การถู พื้ น ที่ ก ว้ า ง ๆ ไม่ มี ซ อกมุ ม
ไม้ ถู พื้น มี ทั้ ง ชนิ ด ที่ ใช้ ไม้ ถู เ ปี ยกและชนิ ด
ที่ใช้ถู แห้ง ชนิด ถูเปี ยกมั กทาด้ วยฟองน้ า
ผ้ากระสอบหรือผ้าหนา ๆ เมื่อใช้เสร็จแล้ว
ควรซั ก หรื อ ล้ า งให้ ส ะอาด แล้ ว น าไป
ตากแห้ ง ส่ ว นชนิ ด ถู แ ห้ ง มั ก ท าด้ ว ย
เส้ น ด้ า ย เหมาะส าหรั บ ถู พื้ น ไม้ ขั ด มั น
หรือพื้นปาร์เกต์
วิธีการดูแล หลังการใช้ งาน ให้สะบัดฝุ่นละอองออก หากเปียกชื้นควร
ผึ่งให้แห้งก่อนนาไปเก็บ การเก็บให้วางด้ามลงพิงกับฝาผนัง
๕. แปรงถูพนื้
แปรงถูพื้น ที่ใช้ทาความสะอาดบ้านมีรูปแบบ
แ ต ก ต่ า ง กั น แ ล ะ ท า จ า ก วั ส ดุ ห ล า ย ช นิ ด
ใ ห้ เ ห ม า ะ แ ก่ ก า ร ใ ช้ ง า น เ ช่ น แ ป ร ง ล ว ด
แปรงพลาสติ ก แปรงเสี้ ย นตาล แปรงเหล่ า นี้
ใช้สาหรับขัด พื้น และสิ่งของต่า ง ๆ แปรงลวดและ
แปรงพลาสติกเหมาะสาหรับ ขัดพื้นไม้และพื้นซีเมนต์
ส่วนแปรงเสี้ยนตาลนอกจากจะใช้ขัดพื้นได้แล้ว ยังใช้ขัดโถส้วม โอ่งน้า หรือ
สิ่งของอื่น ๆ ได้ด้วย แปรงที่มีด้ามจะช่วยให้ทางานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากขัดได้
ในระยะที่กว้างกว่าแปรงที่ไม่มีด้าม
วิธีการดูแล หลังการใช้งาน แล้วควรล้างให้สะอาดตากให้แห้ง แล้วนาไป
เก็บเข้าที่
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๒ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้านที่ถูกต้อง
อุปกรณ์

ลักษณะการใช้งาน

วิธีการดูแล หลังการใช้งาน

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

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

๒. ไม้กวาดหยากไย่

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

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

๓.ไม้ถูพื้น

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

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

๑. ไม้กวาดดอกหญ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เฉลย ใบงานที่ ๒ เรือ่ ง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้านที่ถูกต้อง
อุปกรณ์
๑. ไม้กวาดดอกหญ้า

๒. ไม้กวาดหยากไย่

๓. ไม้ถูพื้น

* อยู่ในดุลยพินิจของครู

ลักษณะการใช้งาน

วิธีการดูแล หลังการใช้งาน

ไม้กวาดดอกหญ้าเหมาะสาหรับ
กวาดฝุ่นละอองหรือเศษขยะ
ชิ้นเล็ก ๆ บนพื้นที่แห้ง เช่น พื้นไม้
ธรรมดา พื้นซีเมนต์เรียบ ๆ

เมื่อใช้เสร็จแล้วควรวางพิงฝาผนัง
เอาด้ามลงก็ได้ หรือแขวน
หากตัวไม้กวาดเปียกชื้นควรนาไป
ตากแดดให้แห้ง

ไม้กวาดหยากไย่หรือไม้กวาด
เสี้ยนตาล เหมาะสาหรับกวาด
หยากไย่บนเพดาน

เมื่อใช้เสร็จแล้วควรกาจัดหยากไย่
ออกจากไม้กวาดให้หมด
แล้วนาไปเก็บโดยวางด้ามลง
ตั้งพิงกับฝาผนัง หรือวางราบกับ
พื้นให้ชิดฝาผนัง

ไม้ถูพื้น ช่วยให้การถูพื้นสะดวก
เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้สะบัดฝุ่น
รวดเร็วกว่าการถูด้วยผ้าขีร้ ิ้ว
ละอองออก หากเปียกชื้น
แต่เหมาะสาหรับการถูพื้นทีก่ ว้าง ๆ ควรผึง่ ให้แห้ง ก่อนนาไปเก็บ
การเก็บให้วางด้ามลงพิงกับฝาผนัง

๗๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ างเป็ น ขั้น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทาความสะอาดบ้าน เป็นการทาให้บ้านน่าอยู่อาศัยและถูกสุขลักษณะ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการทาความสะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถเขียนวิธีการทาความสะอาดบ้านได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการทาความสะอาดบ้านอย่างเป็นขั้นตอน
๔. สาระการเรียนรู้
การทาความสะอาดบ้านเรือน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
นาที การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
๒. ครูนานักเรียนร้องเพลง
๒. นักเรียนร่วมร้องเพลง
ปรบมือ ๕ ครั้ง
ปรบมือ ๕ ครั้ง
๓. ครูให้นักเรียนดูภาพบ้าน
๓. นักเรียนดูภาพบ้านลักษณะ
ลักษณะต่าง ๆ
ต่าง ๆ
๔. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบ ๔. นักเรียนเปรียบเทียบภาพ
ภาพบ้านที่สะอาดและบ้านที่ บ้านที่สะอาดและบ้านที่ไม่
ไม่สะอาด
สะอาด
2 ๑. อธิบายการทาความ ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูอปุ กรณ์ใน ๑. นักเรียนดูอปุ กรณ์ใน
สะอาดบ้านเพื่อ
นาที การทางานบ้านแล้วบอกชื่อ
การทางานบ้านแล้วบอกชื่อ
ช่วยเหลือครอบครัวได้
๒. ครูสนทนากับนักเรียน
๒. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับ
๒. เขียนวิธีการทา
เกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ในการทา วิธีการต่าง ๆ ในการทาความ
ความสะอาดบ้านได้
ความสะอาดบ้าน ได้แก่ การปัด สะอาดบ้าน ได้แก่ การปัด กวาด
อย่างถูกต้องตาม
กวาด เช็ด ถู
เช็ด ถู
ขั้นตอน
๓. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์
๓. นักเรียนร่วมกันดูสื่อสไลด์
วิดีโอ และศึกษาใบความรู้ที่ ๕ วิดีโอและศึกษาใบความรูเ้ รื่องที่
เรื่อง การทาความสะอาดบ้าน ๖ เรื่อง การทาความสะอาด
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ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. ภาพบ้านที่
สะอาดและบ้าน
ที่ไม่สะอาด

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การทาความสะอาด
บ้านเรือน
๒. สื่อของจริง
อุปกรณ์ทาความ
สะอาดบ้าน ได้แก่
ไม้กวาด ที่ตักผง
ไม้ถูพื้น ที่กวาดขนไก
เป็นต้น

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การทาความ
สะอาดบ้าน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

3

4

ขั้นปฏิบัติ

๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของการทา
ความสะอาดบ้านอย่าง
เป็นขั้นตอน

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
โดยมีครูอธิบายเพิ่มเติม
บ้าน ความสะอาดบ้าน โดยครู
อธิบายเพิ่มเติม
๔. ครูให้ตัวแทนนักเรียน
๔. นักเรียนตัวแทนออกมาปัด
ออกมาปัด กวาด เช็ด ถูหน้า กวาด เช็ด ถูหน้าชั้นเรียน
ชั้นเรียน

๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนทาใบงานที่ ๓
นาที การทาความสะอาดบ้านโดยครู
ชี้แจงนักเรียนเพิม่ เติมเป็น
รายบุคคล
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันเฉลย
ใบงาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ เพื่อ
นาไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

1. นักเรียนทาใบงานที่ ๓
การทาความสะอาดบ้าน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. วิดีโอ เรื่อง
การทาความสะอาด
บ้านเรือน
๔. ใบความรู้ที่ ๖
เรื่อง การทาความ
สะอาดบ้านเรือน
๕. ใบงานที่ ๓
การทาความสะอาด
บ้าน

๒. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้จากเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๒. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. ภาพบ้านที่สะอาดและบ้านที่ไม่สะอาด
๒. สื่อสไลด์ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
๓. วิดีโอ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
๔. ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง ขั้นตอนการทาความสะอาดบ้านเรือน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายขั้นตอนการทาความ
สะอาดบ้านเพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวิธีการทาความ
สะอาดบ้านได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอน
ด้านเจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญของ
การทาความสะอาดบ้านอย่าง
เป็นขั้นตอน

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๒ ขึ้นไป

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

รายการประเมิน
รวม
ระดับ
อธิบายขั้นตอนการ เขียนวิธีการทา การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
เลขที่ ทาความสะอาด ความสะอาดบ้าน ประยุกต์ ตรงต่อ
มีความ
บ้านเพื่อช่วยเหลือ ได้อย่างถูกต้อง ใช้ในชีวิต เวลาและ สะอาด
ครอบครัวได้
ตามขั้นตอน
ประจาวัน เหมาะสม เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การทาความ
การทาความ
การทาความ
การทาความ
สะอาดบ้านเพื่อ
สะอาดบ้านเพื่อ
สะอาดบ้านเพื่อ
สะอาดบ้านเพื่อ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือครอบครัว ช่วยเหลือ
ครอบครัวได้
ครอบครัว
ได้ถูกต้อง
ครอบครัวได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องครบถ้วน
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
บางส่วน
เขียนวิธีการทา
เขียนวิธีการทา
เขียนวิธีการทา
เขียนวิธีการทา
ความสะอาดบ้าน ความสะอาดบ้าน ความสะอาดบ้าน ความสะอาดบ้านได้
ได้อย่างถูกต้อง
ได้อย่างถูกต้องตาม ได้อย่างถูกต้องตาม อย่างถูกต้องตาม
ตามขั้นตอน
ขั้นตอนครบถ้วน ขั้นตอนดี
ขั้นตอนบางส่วน
ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอน ได้
และในชีวิตประจาวัน ได้
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
งานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เวลาทีส่ ่ง
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การทาความ
สะอาดบ้านเพื่อ
ช่วยเหลือ
ครอบครัวได้น้อย
หรือไม่ได้และ
ไม่เกิดความเข้าใจ
เขียนวิธีการทา
ความสะอาดบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง
ตามขั้นตอนได้
น้อยหรือไม่ได้เลย
ไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และ
ส่งงานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบ
และความสกปรก
ของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
การเรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
เป็นบางครัง้
การตอบคาถาม
ร่วมตอบคาถาม
ร่วมตอบคาถาม
ร่วมตอบคาถาม
ตรงประเด็น
ในเรื่องที่ครูถาม
ในเรื่องที่ครูถาม ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง และตอบคาถาม เป็นบางครัง้ และ
ประเด็นคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง
ตอบคาถามถูก
ถูกทุกข้อ
เป็นบางครัง้
การแสดงความ
เห็นคุณค่าของ
เห็นคุณค่าของ
เห็นคุณค่าของ
คิดเห็น
การใช้และดูแล
การใช้และดูแล
การใช้และดูแล
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้าน
การทางานบ้าน
การทางานบ้าน
อย่างสม่าเสมอ
เป็นส่วนใหญ่
เป็นบางครัง้
การมีส่วนร่วม
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ในกิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
การทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุย
และเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถาม
ตามประเด็น
ที่กาหนดให้
ไม่เห็นคุณค่าของ
การใช้และดูแล
อุปกรณ์ใน
การทางานบ้าน
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

การทาความสะอาดบ้านเรือนควรมีวิธกี าร ดังนี้
1. การวางแผนการทางาน เป็นการกาหนดเป้าหมายของการทางาน กาหนด
วิธีการหรือขั้นตอนการทางาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรงกับ
ลักษณะงาน
๑.๑ กาหนดเป้าหมายในการทาความสะอาดบ้านเรือน
- เพื่อให้เพดาน ผนัง พืน้ บ้าน และเครื่องเรือนในบ้านสะอาด ไม่มี
ฝุ่นละออง
๑.๒ กาหนดวิธีการทาความสะอาดบ้านเรือน
- วิธีปัด กวาด เช็ดถูบ้านเรือน
1. ปัด ฝุ่ น แล้ ว จัด เก็ บของที่ ว างไว้ หากมี
เฟอร์นิเจอร์ให้คลุมตู้ โต๊ะ เก้าอี้โซฟาด้วย
ผ้า หรือพลาสติกแผ่นใหญ่
๒. ใช้ไม้กวาดหยากไย่ กวาดหยากไย่บน
เพดานและผนังห้อง

๓. ถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคลุมเครื่องเรือนไว้ ให้ใช้
ไม้ ปั ด ขนไก่ ปั ด ฝุ่ น แล้ ว ใช้ ผ้ า ชุ บ น้ าบิ ด
หมาด ๆ เช็ดให้สะอาด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

83

๔. ใช้ ไม้ ก วาดดอกหญ้ า กวาดฝุ่ น ผงที่ อ ยู่
บนพื้นห้อง มากองรวมกัน เพื่อกวาดฝุ่นผง
ใส่ในที่ตักผง แล้วนาไปทิ้งลงถังขยะ

๕. ถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้ว

๒. การงานทางานตามแผน เป็นขั้นตอนที่สาคัญ
- ทาความสะอาดบ้านเรือนตามแผนที่วางไว้
๓. ประเมิ น ผลการท างาน เป็ น การตรวจดู ว่ า ผลงานหรื อ การท างานส าเร็ จ
ตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้ามีข้อบกพร่องจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การทาความสะอาดบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการทาความสะอาดบ้านที่ถูกต้อง

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

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เฉลยใบงานที่ ๓ เรือ่ ง การทาความสะอาดบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การทาความสะอาดบ้านเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบอกวิธกี ารทาความสะอาดบ้านที่ถูกต้อง

ปัดชั้นว่างและจัดเก็บของที่วางไว้

ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงทีอ่ ยู่บน
พื้นห้อง มากองรวมกัน เพื่อกวาดฝุน่ ผงใส่
ในที่ตกั ผง แล้วนาไปทิ้งลงถังขยะ

ถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้ว

๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑
เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทาความสะอาดห้องเรียนเพือ่ ให้มบี รรยากาศทีเ่ หมาะแก่การเรียน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการและประโยชน์การทาความสะอาดห้องเรียนเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทาความสะอาดห้องเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทาความสะอาดห้องเรียน
๔. สาระการเรียนรู้
การทาความสะอาดห้องเรียน
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
7. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้
ที่
1.

2.

๑. อธิบายวิธีการและ
ประโยชน์การทาความ
สะอาดห้องเรียนเพื่อ
ช่วยเหลือส่วนรวมได้
๒. สามารถใช้ อุปกรณ์

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การ
๑. นักเรียนรับทราบ
๑. สื่อภาพสไลด์
นาที เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
เรื่อง การทาความ
๒. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์ สะอาดห้องเรียน
การทางานเพื่อช่วยเหลือ
เดิมทีเ่ คยปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ส่วนรวมที่นักเรียนเคยปฏิบัติมา ทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม
๓. ครูให้นักเรียนเปรียบเทียบ ๓. นักเรียนเปรียบเทียบการทา
ภาพการทาความสะอาด
ความสะอาดห้องเรียนทีส่ ะอาด
ห้องเรียนที่มีสมาชิกในห้อง
และไม่สะอาด
ช่วยกันทา และภาพห้องที่ไม่ทา
เคยทาความสะอาด ภาพใดมี
บรรยากาศ น่านั่งเรียนมากกว่า
ภาพไหนแสดงให้เห็นถึงการ
ช่วยเหลือส่วนร่วมมากกว่า
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูสนทนากับนักเรียน
๑. นักเรียนสนทนากับครู
๒. สื่อสไลด์ เรื่อง
นาที เกี่ยวกับการทางานเพื่อ
เกี่ยวกับการทางานเพื่อ
การทาความสะอาด
ช่วยเหลือส่วนรวม
ช่วยเหลือส่วนรวม
ห้องเรียน
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันดูสไลด์/ ๒. นักเรียนร่วมกันดูสไลด์และ ๓. ใบความรู้ที่ ๗
ศึกษาใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การ ศึกษาใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง
การทางานเพื่อ
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การประเมิน
การเรียนรู้

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การทางาน
เพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
เครื่องมือ ทาความสะอาด
ทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม
การทางานเพื่อช่วยเหลือ
ห้องเรียนได้อย่าง
ส่วนรวม
คล่องแคล่ว
๓. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมา ๓.นักเรียนตัวแทนออกมาทา
ทาความสะอาดห้องเรียน
ความสะอาดห้องเรียน
3.

4.

ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นประโยชน์ของ
การใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือ ทาความ
สะอาดห้องเรียน

ขั้นสรุป

สื่อการเรียนรู้

ช่วยเหลือส่วนรวม
๔. สื่ออุปกรณ์ที่ใช้
ทาความสะอาด
ห้องเรียน ได้แก่
ไม้กวาด ที่ตักผง
ไม้กวาดขนไก่ ฯลฯ
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
๑. นักเรียนร่วมกันทากิจกรรม ๕. ใบงานที่ ๔
นาที กิจกรรมจากใบงานที่ ๔ เรื่อง
จากใบงานที่ ๔ เรื่อง การ
เรื่อง การทางาน
การทางานเพื่อช่วยเหลือ
ทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม เพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม
(การทาความสะอาด
ส่วนรวม
(การทาความสะอาดห้องเรียน) ห้องเรียน)
(การทาความ
โดยครูชี้แจงนักเรียนเพิ่มเติมเป็น
สะอาดห้องเรียน)
รายบุคคล
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย ๒. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
ใบงาน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันทาความ ๓. นักเรียนร่วมกันทาความ
สะอาดห้องเรียน
สะอาดห้องเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้ ความรู้และการลงมือปฏิบัติ
และการลงมือปฏิบัติ

การประเมิน
การเรียนรู้
(การทาความ
สะอาด
ห้องเรียน)

๒. การประเมิน
จากใบงาน
เรื่อง
การทางาน
เพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม
(การทาความ
สะอาด
ห้องเรียน)

๓. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อภาพสไลด์ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน
๒. สื่อสไลด์ เรือ่ ง การทาความสะอาดห้องเรียน
๓. ใบความรู้ที่ ๗ การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม
๔. สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ทาความสะอาดห้องเรียน ได้แก่ ไม้กวาด ที่ตักผง ไม้กวาดขนไก่ ฯลฯ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๔ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม (การทาความสะอาดห้องเรียน)
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการและประโยชน์
การประเมินจากใบงาน
การทาความสะอาดห้องเรียนเพือ่
ช่วยเหลือส่วนรวมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
การประเมินจากใบงาน
สามารถใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือ
การประเมินผลงาน
ทาความสะอาดห้องเรียนได้
อย่างคล่องแคล่ว
ด้านเจตคติ
เห็นประโยชน์ของการใช้
การสังเกต
อุปกรณ์ เครื่องมือ ทาความสะอาด
ห้องเรียน

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบประเมินใบงาน
แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม (การทาความสะอาดห้องเรียน)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

รวม
ระดับ
การ
เลขที่ อธิบายวิธีการและ นักเรียนสามารถใช้ การนาไป การส่ง
คะแนน คุณภาพ
ประโยชน์การทา อุปกรณ์ เครื่องมือ ประยุกต์ งาน ตรง ทางานมี (20)
ความสะอาดห้อง
เรียนเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวมได้

ทาความสะอาด ใช้ในชีวิต ต่อเวลา
ความ
ห้องเรียนได้อย่าง ประจาวัน และ
สะอาด
คล่องแคล่ว
เหมาะสม เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายวิธีการและ อธิบายวิธีการและ อธิบายวิธีการและ อธิบายวิธีการและ
ประโยชน์การทา ประโยชน์การทา ประโยชน์การทา ประโยชน์การทา
ความสะอาด
ความสะอาด
ความสะอาด
ความสะอาด
ห้องเรียนเพื่อ
ห้องเรียนเพื่อ
ห้องเรียนเพื่อ
ห้องเรียนเพื่อ
ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือส่วนรวม
ได้
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน

ปรับปรุง (1)
อธิบายวิธีการและ
ประโยชน์การทา
ความสะอาด
ห้องเรียนเพื่อ
ช่วยเหลือส่วนรวม
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ
ใช้อุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์
ใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ ทาความ เครื่องมือ ทาความ เครื่องมือ ทาความ เครื่องมือ ทาความ เครื่องมือ ทาความ
สะอาดห้องเรียนได้ สะอาดห้องเรียนได้ สะอาดห้องเรียนได้ สะอาดห้องเรียนได้ สะอาดห้องเรียนได้
อย่างคล่องแคล่ว อย่างคล่องแคล่ว อย่างคล่องแคล่วดี อย่างคล่องแคล่ว อย่างคล่องแคล่วได้
ครบถ้วน ดีเยี่ยม
บางส่วน
น้อยหรือไม่ได้เลย
การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี
ดีมาก

สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็น
บางส่วนในระดับ
พอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่ ความตั้งใจ การตอบคาถาม การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการ
ตรงประเด็น ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)
เรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถามตาม
เรื่องที่ครูถามเป็น ประเด็นที่
บางครัง้ และตอบ กาหนดให้
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การทาความ
สะอาดห้องเรียน
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
การทาความ
สะอาดห้องเรียน
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
การทาความ
สะอาดห้องเรียน
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่เห็นประโยชน์
ของการทาความ
สะอาดห้องเรียน
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มี
คุณภาพ เสร็จไม่
ทันตามกาหนด
เวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุม่ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รวม
ระดับ
รายการประเมิน
เลขที่
พฤติกรรม
ความ
การแสดง การร่วมงาน ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
การทางานกลุม่ รับผิดชอบ ความคิดเห็น กลุ่มอย่างมี ของผลงาน (20)
ต่อหน้าที่
ความสุข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

95

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางานกลุม่
อย่างเป็นระบบ เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และ
และแบ่งหน้าที่
แบ่งหน้าที่ของ
แบ่งหน้าที่ของ
ของสมาชิก
สมาชิกในกลุ่มเป็น สมาชิกในกลุ่มเป็น
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
บางครัง้
ความรับผิดชอบต่อ ทุกคนทาหน้าที่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
หน้าที่
ของตนเอง อย่าง รับผิดชอบ 1 คน ผิดชอบ 2 คน
รับผิดชอบเต็ม
ขึ้นไป
ความสามารถ
การแสดงความ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกมากกว่า
คิดเห็น
ร่วมแสดงความ ร่วมแสดงความ
ครึ่งร่วมแสดง
คิดเห็น ประโยชน์ คิดเห็น ประโยชน์ ความคิดเห็น
ของการใช้
ของการใช้
ประโยชน์ของ
อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือ การใช้ อุปกรณ์
ทาความสะอาด ทาความสะอาด
เครื่องมือ ทาความ
ห้องเรียน
ห้องเรียน
สะอาดห้องเรียน
การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข

ทุกคนร่วม
กิจกรรมกลุม่
อย่างมีความสุข

ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมี
ความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมี
ความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (1)
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและ
ไม่มีการแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
ผิดชอบ ๓ คนขึ้นไป
สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น ประโยชน์
ของการใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือ ทาความ
สะอาดห้องเรียน
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมีความสุข
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

การทาความสะอาดห้องเรียนตามกระบวนการ ดังนี้
๑. การวางแผนการทางาน เป็น การก าหนดเป้า หมายของการท างาน
กาหนดวิธีการหรือขั้นตอนการทางาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้
ตรงกับลักษณะงาน
๑.๑ กาหนดเป้าหมายในการทาความสะอาดห้องเรียน
- เพื่อให้ห้องเรียนสะอาด ไม่มีฝุ่นละออง
๑.๒ กาหนดวิธีการทาความสะอาดห้องเรียน
- แบ่ ง งานกั น ท า เพื่ อ ให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการท าความ
สะอาดห้อ งเรียนที่ ใช้ร่ วมกัน โดยก าหนดผู้ รับผิด ชอบในงานแต่ล ะอย่า ง เช่ น
เก็ บหนั ง สื อ ยกเก้ า อี้ พ าดโต๊ ะ กวาดหยากไย่ ปั ด กวาดเช็ ด ถู หน้ า ต่ า ง พื้ น
ทาความสะอาดกระดาน และแปรงลบกระดาน นาขยะไปทิ้ง
๑) จัดเก็บหนังสือเรียน กระเป๋านักเรียนไว้ในโต๊ะเรียนหรือ
ชั้นวางที่แต่ละห้องเรียนจัดไว้แล้วยกเก้าอี้พาดไว้บนโต๊ะ
๒) ใช้ ไ ม้ ก วาดหยากไย่ กวาดหยากไย่ บ นเพดานและ
ผนังห้องเรียน
๓) ใช้ไม้กวาดขนไก่ ปัดฝุ่นบนหลังตู้ โต๊ะ และเก้าอี้
๔) ทาความสะอาดประตู หน้าต่าง โดยใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้าบิด
หมาด ๆ เช็ดตามซอกมุมต่าง ๆ
๕) ท าความสะอาดกระดานโดยใช้ แ ปรงลบกระดาษลบ
ข้อความและภาพออกให้หมด จากนั้นใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้า บิดหมาด ๆ เช็ดให้ทั่ว
๖) ทาความสะอาดแปรงลบกระดาน โดยเคาะฝุ่นชอล์กลง
ในถังขยะ เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายแล้วนาไปเก็บเข้าที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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๗) ใช้ไม้กวาดดอกหญ้า กวาดฝุ่นผงบนพื้ นห้องเรียนมากอง
รวมกันไว้ แล้วกวาดใส่ที่ตักผงนาไปทิ้งถังขยะ
๘) ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้าบิดหมาด ๆ
๒. การงานทางานตามแผน เป็นการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย โดยใช้
วิธีการหรือขั้นตอนการทางานที่กาหนดไว้ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ตรง
กับลักษณะงานด้วยความรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยในการทางาน ดูแลรักษา
อุ ป กรณ์ ในการท างานอย่ า งถู ก วิ ธี เพื่อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง าน ให้ ย าวนานและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่
- ทาความสะอาดห้องเรียนตามแผนทีว่ างไว้
๓. ประเมินผลการทางาน เป็นการตรวจดูวา่ บริเวณต่าง ๆ ในห้องเรียน
สะอาดแล้วหรือไม่ ถ้าไม่สะอาด ให้ทาความสะอาดใหม่อีกครั้ง
ประโยชน์ของการทาความสะอาดห้องเรียน
๑. ช่วยให้ห้องเรียนสะอาด น่าอยู่ ไม่มีเชื่อโรค ทาให้เรียนอย่างมีความสุข
๒. เป็นการสร้างความสามัคคีกันในหมู่นักเรียน เพราะการทาความสะอาดต้อง
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
๓. ช่วยลดอุบัติเหตุ เพราะมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ เป็นระเบียบเรียบร้อย
๔. เป็ น การฝึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบและความมี วิ นั ย ของนั ก เรี ย น ท าให้ รู้ จั ก รั ก
ในการทางานและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

100
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ฝึกนิสัยที่ดีในการรู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น

สร้างความรักและความสามัคคี
กับผู้อื่นที่ทางานร่วมกัน

ประโยชน์ของการทางาน
เพื่อช่วยเหลือส่วนรวม

สิ่งแวดล้อมดี
เพราะทุกคนช่วยกันดูแลรักษา

สังคมน่าอยู่เพราะผู้คนรู้จักช่วยเหลือ
และพึ่งพาอาศัยกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
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ใบงานที่ ๔ เรื่อง การทางานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม (การทาความสะอาดห้องเรียน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการทาความสะอาดห้องเรียนทีถ่ ูกต้อง เรียงตามลาดับภาพที่กาหนดให้

1.

2.

3.

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...............................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...............................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...............................................
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เฉลยใบงานที่ ๔ เรื่อง การทางานเพือ่ ช่วยเหลือส่วนรวม (การทาความสะอาดห้องเรียน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง การทาความสะอาดห้องเรียน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการทาความสะอาดห้องเรียนที่ถูกต้อง เรียงตามลาดับภาพที่กาหนดให้

1.

๑. จัดเก็ บเก้าอี้ จัดเก็ บหนัง สือเรียน กระเป๋า
นัก เรียนไว้บ นโต๊ะ หรื อชั้นวางที่แต่ล ะห้องเรียนจัดไว้
แล้วยกเก้าอี้พาด

2.

๒. ใช้ไม้ ก วาดหยากไย่ปัดหยากไย่ ใช้ไม้ ก วาด
ขนไก่ ปัดฝุ่นผงบนหลัง ตู้ โต๊ะ เก้าอี้และ ใช้ไม้กวาด
ดอกหญ้า กวาดพื้น

3.
๓. ถู พื้ น ห้ อ งเรี ย น ท าความสะอาดประตู
หน้าต่ าง โดยผ้ าขี้ริ้ วเช็ ดตามซอกมุ ม ท าความสะอาด
กระดานดา แปรงลบกระดานโดยเคาะฝุ่นชอล์กในถังขยะ
เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย นาถังขยะไปทิ้ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา

๑๐๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :
หน่วยการเรียนรู้ที่

วัน เดือน ปี

๑

เรื่อง

มือน้อยช่วยกันทา

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม
๑. การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
๒. การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
๓. การทาความสะอาดกระเป๋านักเรียน
๔. การทาความสะอาดรองเท้านักเรียน
๕. การใช้และการดูแลอุปกรณ์ในการทางานบ้าน
๖. การทาความสะอาดบ้านเรือน
๗. การทาความสะอาดห้องเรียน

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ตั้งใจทางานจนเสร็จ

 มีสมาธิในการเรียน

 ทางานด้วยความประณีตเรียบร้อย

 _______________________

๑๐๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เสื้อผ้าของหนู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

รหัสวิชา ง1๓101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๐๕

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เสื้อผ้าของหนู
รายวิชา การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 3 ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/2 ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/3 ท างานอย่ างเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกั บรูปร่างและวัยสภาพอากาศ จะท าให้ร่างกายของเราแต่งกายได้
เหมาะสม น่ามอง ทาให้ร่างกายอบอุ่นและเย็นสบายความสภาพอากาศ และการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับ
โอกาสเป็ นการแสดงมารยาทที่ ดี เ ป็นการแสดงมารยาทที่ ดี ท าให้ ตนเองเกิ ดความมั่ นใจและเป็นที่ ชื่นชม
ของผู้พบเห็น
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
๒. การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
3. การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ทักษะ/กระบวนการ
1. การสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
๒. การสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส
3. การสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
เจตคติ
1. ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
2. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสือ้ ผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส
๓. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสือ้ ผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

๑๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. มีวินัย
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๖. การประเมินผลรวบยอด
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาส
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
- ตรวจผลงาน
- สังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

๑๐๗

๘. การวัดและประเมินผล
ประเด็น
การประเมิน

4 (ดีมาก)

ผลงาน/ความรู้ ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได้
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี
ทักษะการ
การทางานเป็น
ปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนดีมาก
การปฏิบตั ิการ
ทางานเป็นกลุ่มดี
มีการอภิปราย
ร่วมกัน
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน ประยุกต์ใช้ในการ
ชีวิตประจาวัน เรียนการสอนและใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรง ส่งงานตรงเวลามี
ต่อเวลาและ ความรับผิดชอบใน
เหมาะสม
งานที่ได้รับ
มอบหมาย
สร้างสรรค์งานได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ผลงานดีมากอธิบาย
เหตุผลได้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี
มีขั้นตอนการทางาน
ดี มีการอภิปราย
และปฏิบตั ิงานเป็น
กลุ่ม

1 (ปรับปรุง)

ผลงานพอใช้ อธิบาย ผลงานต้องปรับปรุง
เหตุผลการทางานไม่ การอธิบายเหตุผล
ชัดเจน
การทางานขาดความ
ชัดเจน
มีขั้นตอนการทางาน ขั้นตอนการทางาน
การอภิปราย
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานไม่
ควรปรับปรุงการร่วม
ชัดเจน
อภิปรายกาปฏิบตั ิงาน
เป็นกลุ่มต้องปรับปรุง

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับใช้ ไม่สามารถไปปรับใช้ได้
ในชีวิตประจาวันได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครั้ง แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง่

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา
เป็นบางครั้ง

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบทุก
ส่วน และส่งงานไม่ตรง
เวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด
ในระดับดี

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงานมีความ
สะอาดเรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

๑๐๘
ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน
การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

เห็นประโยชน์
ของงาน

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียนคุย
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
กันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ส่วนรวม
ส่วนรวม
ส่วนรวมเป็นบางครั้ง
อย่างสม่าเสมอ
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรมเป็น
เป็นอย่างดี
การทากิจกรรม
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

1 (ปรับปรุง)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ไม่ตอบคาถามตาม
ประเด็นที่กาหนดให้

ไม่เห็นประโยชน์
ของการทางานเพือ่
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
ส่วนรวม
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

๑๐๙

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรือ่ ง เสื้อผ้าของหนู
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้ พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับรูปร่างและวัย ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
๔. สาระการเรียนรู้
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการ
เดิมทีเ่ คยปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับ
เลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับ
รูปร่างและวัย
รูปร่างและวัย
๓. ครูนาเสื้อผ้ามาให้นักเรียนดู ๓. นักเรียนสังเกตเสื้อผ้า
๔. ครูถามนักเรียนว่าเสื้อผ้า
๔. นักเรียนตอบคาถาม
เหล่านี้เหมาะสมกับรูปร่าง
และวัยใด
2 ๑. สามารถอธิบาย
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนดูสไลด์/ศึกษา ๑. นักเรียนร่วมกันดูสไลด์และ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
นาที ใบความรู้ เรือ่ ง การเลือกใช้เสือ้ ผ้า ศึกษาใบความรู้ เรื่อง การเลือก
ที่เหมาะสมกับรูปร่าง
ที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
ใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่าง
และวัย
และวัย
๒. สามารถสวมใส่
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ๒. นักเรียนนักเรียนร่วมกันสวม
เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับ
เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าที่
ใส่เสื้อผ้าเหมาะสมกับรูปร่าง
รูปร่างและวัย
เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
และวัยที่ครูเตรียมมา

ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อของจริง
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย
๒. ใบความรู้ที่ ๘
เรื่อง การเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย

๑. การประเมิน
ผลงาน การเลือก
ใช้เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

3

4

ขั้นปฏิบัติ

๓. ตระหนักถึง
ความสาคัญของการเลือก
ใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับ
รูปร่างและวัย

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันเลือกสวม ๓. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ใส่เสื้อผ้าเหมาะสมกับรูปร่างและ เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าที่
วัยที่ครูเตรียมมา ตามสถานการณ์ เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
ที่ครูกาหนด
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
๑. นักเรียนร่วมกันทากิจกรรม
นาที กิจกรรมจากใบงานที่ ๕ เรื่อง
จากใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลือก
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ ใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่าง
รูปร่างและวัย โดยครูชี้แจง
และวัย
นักเรียนเป็นรายบุคคล
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
นาที ใบงานและสรุปสาระสาคัญที่ได้
จากการเรียนรูเ้ พื่อนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

๑. นักเรียนร่วมกันสรุป
สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. ใบงานที่ ๕
เรื่อง การเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย

๒. การประเมิน
ใบงาน เรือ่ ง
การเลือกใช้
เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและ
วัย
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อจริงเสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
๒. ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
๓. สื่อสไลด์ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือเครื่องใช้
เกณฑ์
ด้านความรู้
อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม การประเมินจากใบงาน แบบประเมินใบงาน ระดับ ๒ ขึ้นไป
กับรูปร่างและวัย
ด้านทักษะและกระบวนการ
การประเมินจากใบงาน แบบประเมินใบงาน
สามารถสวมใส่เสือ้ ผ้าได้เหมาะสม
ระดับ ๒ ขึ้นไป
การประเมินจากผลงาน แบบประเมินผลงาน
กับรูปร่างและวัย
ด้านเจตคติ
ตระหนักถึงความสาคัญ
การสังเกต
แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป
ของการเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายการ สวมใส่เสื้อผ้า การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
เลือกใช้เสื้อผ้า ได้เหมาะสม ประยุกต์ใช้ ตรงต่อ
มีความ
ที่เหมาะสม
กับรูปร่าง
ในชีวิต
เวลาและ
สะอาด
กับรูปร่าง
และวัย
ประจาวัน เหมาะสม เรียบร้อย
และวัยได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย กับรูปร่างและวัย กับรูปร่างและวัย กับรูปร่างและวัย
ได้
ได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ถูกต้อง
ได้ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัย
การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัย
ครบถ้วน ดีเยี่ยม

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ปรับปรุง (1)
อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย
ได้น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ

สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัยดี

สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัย
บางส่วน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถนาไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน ปรับใช้ได้
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งาน
มีความเหมาะสม
กับเวลาที่สง่
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี
ดีมาก

สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัยได้
น้อยหรือไม่ได้เลย

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลา
เป็นบางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และ
ส่งงานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
เลขที่

รายการประเมิน
รวม
ระดับ
ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียน
การเรียน
คุยหรือเล่นกัน
กันเล็กน้อยในขณะ คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
เรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

การแสดงความ
คิดเห็น

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับรูปร่าง
และวัยอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับรูปร่าง
และวัยเป็นส่วนใหญ่

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถาม
เรื่องที่ครูถามเป็น ตามประเด็นที่
บางครัง้ และตอบ กาหนดให้
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ที่เหมาะสมกับ
รูปร่างและวัยเป็น
บางครัง้
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น ช่วยเหลือเพื่อนใน
ส่วนใหญ่ในการทา การทากิจกรรม
กิจกรรม
เป็นบางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

ไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับรูปร่างและวัย
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม
ผลงานไม่มี
คุณภาพ เสร็จ
ไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน
ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย นักเรียนมีผลการเรียนรู้
ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
ความเหมาะสมกับวัยและบุคลิกภาพ การเลือ กซื้อ เสื้อผ้าสวมใส่ ควรเลือ กให้เ หมาะสมกับ
รูปร่างและวัยและบุคลิกภาพของตนเอง ดังนี้
๑) วัยเด็ก เสื้อ ผ้าในวัยเด็ก ควรเป็นเสื้อผ้าที่ มี สีส ดใส รูปแบบ น่ารัก ไม่รุ่ม ร่าม เมื่ อสวมใส่แล้ว
สามารถถอดออกง่าย ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป

๒) วัยรุ่น เสื้อ ผ้าของวัยรุ่น ควรเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสดใสหรือสีอ่อน ๆ แบบของเสื้อผ้าจะเป็นไปตาม
ความนิย มของแต่ล ะบุคคล เช่น บางคนชอบแต่ ง ตัวแบบน่ารัก ควรสวมกระโปรงและเสื้อผ้าสี ห วาน ๆ
เรียบร้อย บางคนแต่งกายแบบแคล่วคล่อง ว่องไว สะดวกต่อ การทางาน ควรสวมใส่กางเกง และเสื้อที่สุภาพ
เป็นต้น แต่ควรเลือกแบบที่สุภาพและไม่รัดรูป หรือเน้นรูปร่างของผู้สวมใส่มากเกินไป

๓) วัยผู้ใหญ่ เสื้อผ้าของวัยนี้มักนิยมสวมใส่เสือ้ ผ้าที่มีสสี ุภาพ เรียบร้อย เพื่อให้ดูสง่างาม เหมาะสมกับ
วัยและบุคลิกภาพของตนเอง ที่สวมใส่อยู่กับบ้าน ควรเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย มีการดูแลรักษาง่าย ไม่ยุ่งยาก
แต่เสื้อผ้าที่ใช้สาหรับไปเที่ยว ควรเป็นเสื้อผ้าที่คล่องตัวทะมัดทะแมง
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การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับรูปร่างและวัย
การเลือกใส่ เสื้อผ้าให้เ หมาะกับรูป ร่า งและวัย เป็นสิ่งส าคัญ เพราะรูปร่า งของคนเรา
ย่อ มแตกต่ า งกั น บางคนอาจมี รู ปร่ างผอม บางคนอาจมี รู ปร่ า งอ้ วน และมีอ ายุ วัย ต่ า งกั น
ดังนั้นเราควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างของตนเอง เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้สวมใส่ มีวิธีเลือกดังนี้
๑. คนที่มีรูปร่างผอม ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมเล็กน้อย มีสีอ่อน ๆ เช่น ฟ้าอ่อน เหลืองอ่อน
ชมพู เป็นต้น เพราะจะทาให้ดูตัวใหญ่ขึ้น ถ้าเสื้อผ้ามีลวดลาย ควรเลือกสวมใส่ผ้าลายดอกใหญ่
หรือลายเส้นตามขวาง เพื่อให้ดูอ้วนขึ้น
๒. คนที่มีรูปร่างอ้วน ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่พอดีตัว มีสีเข้ม ๆ เช่น น้าเงิน น้าตาล ฟ้าเข้ ม
เพราะจะทาให้ดูตัวเล็กลง ถ้าเสื้อ ผ้า มีล วดลายควรเลือ กสวมใส่เสื้อผ้ า ลายดอกเล็ก ๆ หรื อ
มีลายเส้นแนวตรง เพื่อทาให้ดูผอม และสูงขึ้น
การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับวัย ควรพิจารณา ดังนี้
๑. วัยเด็ก ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบาย ทนทาน ดูแลรักษาง่าย เพราะเด็ก
ยั ง ไม่ มี ค วามระมั ด ระวั ง เพี ย งพอ แบบของเสื้ อ ผ้ า ควรเป็ น แบบที่ ส วมใส่ ง่ า ย ถอดง่ า ย
ควรมีสีอ่อน ๆ เช่น สีเขียวอ่อน สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน หรืออาจมีลวดลายการ์ตูนเป็นสีสันสดใส
๒. วัยรุ่น ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส เช่น สีฟ้า สีเขียว สีแดง สีส้มสีเหลือง รูปแบบ
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ที่จะไป
๓. วัยผู้ใหญ่ ควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีสัน และรูปแบบสุภาพ เรียบร้อย มองดูส ง่างาม
เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ที่จะไป
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ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับรูปร่างและวัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยได้ถูกต้อง
เสื้อผ้า

ลักษณะของการสวมใส่เสื้อผ้า

๑. เสื้อยืด
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีรปู ร่าง.......................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับผูท้ ี่มสี ีผิว...............................
เสื้อผ้าแบบนี้เหมาะสาหรับวัย................................
เสื้อผ้าแบบนี้เหมาะสาหรับใส่ไปที่.........................
๒. เสื้อคลุมกันหนาว
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีรปู ร่าง......................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับผูท้ ี่มสี ีผิว..............................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับวัย..................................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับใส่ไปที่...........................
๓. เสื้อสูท
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีรปู ร่าง......................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับผูท้ ี่มสี ีผิว...............................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับวัย...................................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับใส่ไปที่............................
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เฉลยใบงานที่ ๕ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัยได้ถูกต้อง
เสื้อผ้า

ลักษณะของการสวมใส่เสื้อผ้า

๑. เสื้อยืด
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีรปู ร่าง....ผอม..อ้วน..
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับผูท้ ี่มผี ิว...........ขาว...............
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับวัย........วัยรุ่น.................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับใส่ไปที่....อยูบ่ ้าน..........

๒. เสื้อคลุมกันหนาว
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีรปู ร่าง..ผอม.อ้วน.....
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับผูท้ ี่มผี ิว.......ขาว..คล้า...........
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับวัย.......เด็ก....................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับใส่ไปที่....เที่ยว..............

๓. เสื้อสูท
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับผูท้ ี่มีรปู ร่าง......ผอม..........
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับผูท้ ี่มผี ิว....ขาว...คล้า.............
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับวัย......ทางาน..................
เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสาหรับใส่ไปที่..ทางาน..............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

๑๒๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้ พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ น ขั้น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ วยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับโอกาส จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดี มีสง่า เหมาะสม
กับกิจกรรมที่เราทาและสถานที่นั้น ๆ
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาสได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส
๔. สาระการเรียนรู้
การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1

2

ขั้นนา

๑. อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ
โอกาสได้
๒. เลือกใช้เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับโอกาส

ขั้นสอน

๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
นาที ให้นักเรียนทราบ
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิมของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้า
ที่เหมาะสมกับโอกาส
๓. ครูถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนไป
วัดจะสวมใส่ชดุ แบบใดไป เพราะ
อะไรจึงควรสวมใส่ชุดดังกล่าว
๔. ครูนาเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในโอกาส
ต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูและตอบ
คาถาม
๕. ครูให้นักเรียนร่วมกันระดม
ความคิด แล้วตอบคาถาม
๒๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
นาที การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับ
โอกาสต่าง ๆ
๒. ครูให้นักเรียนดูสื่อสไลด์/ศึกษา
ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส

๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
การเรียนรู้
๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์เดิมที่
เคยปฏิบตั ิเกีย่ วกับการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
๓. นักเรียนตอบคาถามถ้านักเรียน
ไปวัดจะสวมใส่ชดุ ใดไป เพราะ
อะไรจึงชอบสวมใส่ชุดดังกล่าว
๔. นักเรียนสังเกตเสื้อผ้า
ที่ใช้สวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ
๕. นักเรียนระดมความคิดแล้ว
ตอบคาถาม
๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับโอกาสต่าง ๆ
๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์และศึกษา
ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อของจริงเสื้อผ้า
ที่เหมาะสมกับ
โอกาสต่าง ๆ ได้แก่
ไปวัด อยู่บ้าน
ไปงานสังสรรค์
ไปเล่นกีฬา ฯลฯ

๒. สื่อสไลด์ เรื่อง
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับโอกาส
๓. ใบความรู้ที่ ๙
เรื่องการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสม

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การเลือกใช้
เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับ
โอกาส
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันเลือก
สวมใส่เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาส
ต่าง ๆ เช่น ไปวัด อยู่บ้าน ไปงาน
สังสรรค์ ไปเล่นกีฬา ตามทีค่ รู
กาหนด

3

4

ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับโอกาส

ขั้นสรุป

๓. นักเรียนร่วมกันเลือกสวมใส่
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
ต่าง ๆ เช่น ไปวัด อยู่บ้าน ไปงาน
สังสรรค์ ไปเล่นกีฬา ตามทีค่ รู
กาหนดเหมาะสมกับรูปร่างและ
วัยที่ครูเตรียมมา

๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย
ชุดที่เพื่อนสวมใส่วา่ เหมาะสม
หรือไม่เพราะอะไร
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทากิจกรรม ๑. นักเรียนร่วมกันอภิปรายชุด
นาที จากใบงานที่ ๖ เรื่อง การเลือกใช้ ที่เพื่อนสวมใส่
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
โดยครูชี้แจงนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒. ครูและนักเรียนร่วมเฉลยใบงาน ๒. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้และ
การลงมือปฏิบัติ

๑. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
ที่ได้จากการเรียนรู้และการลงมือ
ปฏิบตั ิ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

กับโอกาส

๔. ใบงานที่ ๖ เรื่อง
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับโอกาส

๒. การประเมิน
ใบงาน เรื่อง
การเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสม
กับโอกาส
๓. การสังเกต
พฤติกรรม
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริงเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ ไปวัด อยู่บ้าน ไปงานสังสรรค์ ไปเล่นกีฬา ฯลฯ
๒. ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
๓. สื่อสไลด์ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาส
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้า
ที่เหมาะสมกับโอกาสได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถสวมใส่เสือ้ ผ้าได้
เหมาะสมกับโอกาส
ด้านเจตคติ
เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้
เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาส

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากใบงาน
การประเมินจากผลงาน
การสังเกต

แบบประเมินใบงาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป
การประเมินจากผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

รายการประเมิน
อธิบายการ สวมใส่เสื้อผ้า การนาไป
การส่งงาน
เลือกใช้เสื้อผ้าที่ ได้เหมาะสม ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา
เหมาะสมกับ
กับโอกาส ชีวิตประจาวัน
และ
โอกาสได้
เหมาะสม

การทางาน
มีความ
สะอาด
เรียบร้อย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือก อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม ใช้เสื้อผ้าที่
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับโอกาสได้
กับโอกาสได้
เหมาะสมกับ
กับโอกาสได้ถูกต้อง
ถูกต้องครบถ้วน โอกาสได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
บางส่วน
สวมใส่เสื้อผ้าได้
สวมใส่เสื้อผ้าได้
สวมใส่เสื้อผ้าได้ สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับ
เหมาะสมกับโอกาส
โอกาส
โอกาส ได้ครบถ้วน โอกาสได้ดี
ได้บางส่วน
ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในการ ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและ เรียนการสอนได้ ได้
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน ทางานที่ได้รบั
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสม บางครัง้
กับเวลาที่สง่
การทางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
สวยงามถูกต้อง ถูกต้องเป็นบางส่วน
กาหนดในระดับ
ตามที่กาหนดใน ในระดับพอใช้
ดีมาก
ระดับดี

ปรับปรุง (1)
อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับโอกาสได้น้อย
หรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ
สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับ
โอกาสได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม
การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น
ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน ไม่ตอบคาถามตาม
เรื่องที่ครูถามเป็น ประเด็นที่กาหนดให้
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ได้เหมาะสมกับ
โอกาสอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ได้เหมาะสมกับ
โอกาสเป็นส่วน
ใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ได้เหมาะสมกับ
โอกาสเป็นบางครัง้

ไม่เห็นประโยชน์
ของการเลือกใช้
เสื้อผ้าได้เหมาะสม
กับโอกาส

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ความสาเร็จของ
ผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาส นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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ใบความรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับโอกาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส
คนเราไม่ ไ ด้ ด าเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นบ้ า นตลอดเวลา บางครั้ ง ต้ อ งออกไป
ทากิจ กรรมต่าง ๆ นอกบ้าน เช่น ไปโรงเรี ยน ไปสวนสัตว์ ไปออกกาลั งกาย
ไปเยี่ ยมผู้ ใ หญ่ ไปร่ ว มงานเลี้ ย งรื่ น เริ ง หรื อ ไปร่ ว มงานศพ เสื้ อ ผ้ า ที่ ส วมใส่
เพื่ อ ท ากิ จ กรรมแต่ ล ะประเภทจะแตกต่ า งตามกฎระเบี ย บ กติ ก า มารยาท
วัฒนธรรม ประเพณีของสถานที่ ที่เราไป การเลือ กสวมใส่ เสื้อ ผ้าที่ เหมาะสม
กับตนเองและเหมาะกับโอกาส จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้ดูดี
มีสง่า ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. ชุดที่ใส่อยู่บ้าน ควรแต่งกายตามสบาย เรียบง่าย สวมใส่สบายสะดวก
ต่อการลุก นั่ง เดิน หรือทากิจกรรมต่าง ๆ และควรมีเนื้อผ้าที่ทนทาน
- เสื้ อ ผ้ า ส าหรั บ ใส่ น อน ควรเป็ น เสื้ อ ผ้ า ที่ ส วมใส่ ส บายตั ว
ไม่รัดแน่นจนเกินไป และถ้าอากาศหนาวควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อหนา อากาศร้อน
ควรสวมใส่เสื้อผ้าเนื้อบาง
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๒. ชุดที่ใส่ไปนอกบ้าน ควรแต่งกายให้เหมาะกับสถานที่ที่ไป เช่น
- เสื้ อ ที่ ส วมใส่ ไ ปโรงเรี ย น ควรเป็ น ชุ ด นั ก เรี ย นที่ ถู ก ต้ อ ง
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตัดเย็บจากผ้าที่ทนทานไปโรงเรียน ควรแต่งชุด
นักเรียนตามที่โรงเรียนกาหนดไว้
- เสื้ อ ผ้ า ที่ ส วมใส่ ไ ปวั ด ควรแต่ ง กายด้ ว ยชุ ด สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย
เด็ ก ชายสวมกางเกงขายาว เสื้ อ เชิ้ ต แขนสั้ น หรื อ เสื้ อ แขนยาว เด็ กหญิ ง
สวมกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุง สวมเสื้อปิดคอ มีแขนและสีไม่ฉูดฉาด เช่น สีขาว
สีฟ้า สีชมพู สีเหลืองอ่อน ไม่นุ่งสั้น หรือเสื้อผ้าบางเกินไป
- เสื้อผ้าที่สวมใส่ไปงานรื่นเริงสังสรรค์และงานมงคล เสื้อผ้าที่ใช้
สวมใส่ ไ ปงานรื่ น เริ ง สั ง สรรค์ แ ละงานมงคล เช่ น งานวั น เกิ ด งานขึ้ น ปี ใหม่
งานแต่งงาน ควรเป็นชุดที่มีรูปแบบและลวดลายสวยงาม สีสันสดใส
- เสื้ อผ้ า ที่ ส วมใส่ ไปงานศพ เสื้ อ ผ้ า ที่ ใ ช้ ส วมใส่ ไปร่ ว มงานศพ
ควรเป็น เสื้อผ้า สีขาว-ดา เพื่อแสดงความเสียใจ ให้เ กียรติกับเจ้าภาพงานศพ
และผู้เสียชีวิต
- เสื้ อผ้ าสาหรับ ใส่เล่ นกี ฬาหรือออกก าลังกาย ควรเป็น เสื้ อผ้ า
ขนาดพอดีตัวและมีความยืดหยุ่นไม่คับหรือหลวมจนเกินไป เพื่อให้สะดวกต่อ
การเคลื่อนไหว นอกจากนี้เนื้อผ้าควรซับเหงื่อ และระบายความร้อนได้ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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ใบงานที่ ๖ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบอกวิธกี ารเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสได้ถูกต้อง

……………………………..……

ชุดใส่ไป...........................

ชุดใส่ไป...........................

ชุดใส่ไป...........................

……………………………..…

……………………………..…

……………………………..…

ควรแต่งกายอย่างไร

ควรแต่งกายอย่างไร

ควรแต่งกายอย่างไร

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

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

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
……………………………..……
…………………………………
…………………………………
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

เฉลยใบงานที่ ๖ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรียนบอกวิธกี ารเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสได้ถูกต้อง

ชุดที่ใส่อยู่บ้าน

เสื้อที่สวมใส่ไปโรงเรียน

เสื้อผ้าทีส่ วมใส่ไปวัด

ควรแต่ ง กายตามสบาย
เรี ยบง่ าย สวมใส่ ส บาย
สะดวกต่ อ การลุ ก นั่ ง
เดิ น หรื อ ท ากิ จ กรรม
ต่างๆ และควรมีเนื้อผ้าที่
ทนทาน

ควร เ ป็ น ชุ ด นั ก เ รี ย น ที่
ถูกต้องตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ตัดเย็บ จากผ้าที่
ทนทานไปโรงเรี ย น ควร
แต่ ง ชุ ด นั ก เรี ย น ต า ม ที่
โรงเรียนกาหนดไว้

คว ร แ ต่ ง ก า ย ด้ ว ย ชุ ด
สุภาพเรียบร้อย เด็กชาย
สวมกางเกงขายาว
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือเสื้ อ
แขนยาว เด็ ก หญิ ง สวม
กระโปรงหรื อ นุ่ ง ผ้ า ถุ ง
สวมเสื้ อ ปิ ด คอ มี แ ขน
แล ะสี ไม่ ฉู ด ฉา ด เช่ น
สี ข า ว สี ฟ้ า สี ช ม พู
สี เ หลื อ งอ่ อ น ไม่ นุ่ ง สั้ น
หรือเสื้อผ้าบางเกินไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

๑๓๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้ พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ นขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การเลือกใช้เสื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศ ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและเย็นสบาย ส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
๔. สาระการเรียนรู้
การเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มือน้อยช่วยกันทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ขั้นนา
๗ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์ ๑. สื่อจริง เสื้อผ้า
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับ
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์เดิมที่ สภาพอากาศ
ของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกใช้ เคยปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
๓. ครูนาชุดที่เหมาะสมกับสภาพ ๓. นักเรียนตอบคาถามชุดแบบนี้
อากาศต่าง ๆ มาให้นักเรียน
เหมาะสมกับอากาศแบบใด
ช่วยกัน ทายว่า ชุดแบบนี้
เหมาะสมกับอากาศแบบใด
๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันระดม
๔. นักเรียนร่วมกันระดมความคิด
ความคิดและแสดงความคิดเห็น และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุด
เกี่ยวกับชุดที่ครูนามาแสดง
ที่ครูนามาแสดง
2 ๑. อธิบายการเลือกใช้
ขั้นสอน
๒๓ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
๒. สื่อสไลด์
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับ
นาที เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้า
เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้า
เรื่อง การเลือกใช้
สภาพอากาศได้
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
เสื้อผ้าที่เหมาะสม
๒. สามารถสวมใส่
๒. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์และ
๒. นักเรียนนักเรียนดูสื่อสไลด์
กับสภาพอากาศ
เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับ
ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง
และศึกษาใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง ๓. ใบความรู้ที่ ๑๐
สภาพอากาศ
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ เรื่อง การเลือกใช้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. การประเมิน
ใบงานเรื่อง
การเลือกใช้
เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

3

4

ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
สภาพอากาศ
สภาพอากาศ
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันเลือก
๓. นักเรียนร่วมกันเลือกสวมใส่
สวมใส่เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพ เสื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศ
อากาศต่าง ๆ เช่น ชุดในฤดูร้อน ต่าง ๆ
หนาว และฤดูฝน ตามที่ครูกาหนด

๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
นาที กิจกรรมจากใบงานที่ ๗ เรื่อง
การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ โดยครูชี้แจงนักเรียน
เป็นรายบุคคล
๒. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลย
ใบงาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ

๑. นักเรียนร่วมกันทากิจกรรม
จากใบงานที่ ๗ เรื่อง การเลือก
ใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
เสื้อผ้าที่เหมาะสม ๒. การประเมิน
กับสภาพอากาศ ผลงาน เรื่อง
การเลือกใช้
เสื้อผ้าที่
เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ
๔. ใบงานที่ ๗
เรื่อง การเลือกใช้
เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสม
กับสภาพอากาศ

๒. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
๑. นักเรียนร่วมกันสรุป
สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ

1. การสังเกต
พฤติกรรม
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
- สื่อจริง เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
- ใบความรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
- สื่อสไลด์ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือเครื่องใช้
ด้านความรู้
อธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าที่
การประเมินจากใบงาน แบบประเมินใบงาน
เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถสวมใส่เสือ้ ผ้าได้เหมาะสม การประเมินจากใบงาน แบบประเมินใบงาน
กับสภาพอากาศ
แบบประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน
ด้านเจตคติ
เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้
การสังเกต
แบบสังเกตพฤติกรรม
เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ

เกณฑ์
ระดับ ๒ ขึ้นไป
ระดับ ๒ ขึ้นไป
ระดับ ๒ ขึ้นไป
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่

รวม
ระดับ
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ตรงต่อ ความสะอาด (20)

อธิบายการ
สวมใส่เสื้อผ้า
การนาไป
เลือกใช้เสื้อผ้าที่ ได้เหมาะสม ประยุกต์ใช้ใน
เหมาะสมกับ
กับสภาพ ชีวิตประจาวัน เวลาและ
สภาพอากาศได้
อากาศ
เหมาะสม

เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้ อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับสภาพอากาศได้ กับสภาพอากาศได้ กับสภาพอากาศได้ กับสภาพอากาศได้
ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน

ปรับปรุง (1)
อธิบายการเลือกใช้
เสื้อผ้าทีเ่ หมาะสม
กับสภาพอากาศได้
น้อยหรือไม่ได้และ
ไม่เกิดความเข้าใจ

สวมใส่เสื้อผ้าได้
สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับสภาพ เหมาะสมกับสภาพ
อากาศ
อากาศได้ครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

สวมใส่เสื้อผ้าได้
สวมใส่เสื้อผ้าได้
สวมใส่เสื้อผ้าได้
เหมาะสมกับสภาพ เหมาะสมกับสภาพ เหมาะสมกับสภาพ
อากาศได้ดี
อากาศได้บางส่วน อากาศได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
การเรียนการสอน ได้
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี
ดีมาก
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียนคุย
การเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
กันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจใน
การเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามเป็น
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

ไม่ตอบคาถาม
ตามประเด็นที่
กาหนดให้

การแสดงความ
คิดเห็น

เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ได้เหมาะสมกับ
อากาศอย่าง
สม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ได้เหมาะสมกับ
อากาศเป็นส่วนใหญ่

เห็นประโยชน์ของ
การเลือกใช้เสื้อผ้า
ได้เหมาะสมกับ
อากาศเป็นบางครัง้

ไม่เห็นประโยชน์
ของการเลือกใช้
เสื้อผ้าได้เหมาะสม
กับอากาศ

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น
บางครัง้
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สรุป
ผ่าน
ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

147

ใบความรู้ที่ ๑๐ เรือ่ ง การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
หลักการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ประโยชน์ในการใช้สอย ซื้อเพื่อสวมใส่ในโอกาสใด มีความจาเป็นมากน้อยเพียงใด
๒. ความสะดวกสบายในการสวมใส่ ควรเลื อ กที่ส วมใส่ส บาย เช่ น สวมใส่ อยู่ กั บ บ้ า น
ต้องเป็นผ้าบางไม่รัดรูปสวมใส่สบายดูแลรักษาง่าย
๓. ความเหมาะสมกับวัยและบุคลิกภาพ วัยเลือกที่เหมาะสมกับวัยและบุคลิกภาพผู้สวมใส่
๔. รูปร่าง ควรเลือกที่เหมาะสมกับรูปร่าง เช่น คนทีมีรูปร่างอ้วนควรเลือกเสื้อผ้าที่มีสีเข้ม
เช่น สีดา น้าเงิน สีน้าตาล รูปร่างผอมเลือกเสื้อผ้าสีอ่อน
๕. ราคาก่อนเลือกซื้อเสื้อผ้าควรสารวจราคาจากหลาย ๆ แหล่งก่อนตัดสิน ใจเสื้อผ้าต้องมี
คุณภาพดีและราคาถูก
การเลือกเสื้อผ้าตามฤดูกาล มีหลักในการเลือกดังนี้
๑. ฤดูร้อนนิยมใช้ผ้าสีสว่างสดใส ตามสภาพดินฟ้าอากาศ เนื้อผ้าบางโดยเฉพาะผ้าฝ้าย
๒. ฤดูฝนใช้สีค่อนข้างเข้ม ใส่เสื้อผ้าชุดกันฝนที่ทาจากพลาสติก หรือกางร่ม เนื้อผ้าไม่บาง
จนเกินไปเพราะเมื่อตากฝนจะอาพรางรูปร่าง
๓. ฤดูหนาวนิยมใช้สีหม่น สีเข้ม ผ้าเนื้อหนา เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย
การเลือกเสื้อผ้าตามสีผิวและบุคลิกภาพ มีหลักในการเลือกดังนี้
๑. ผู้ที่มีผิวขาวสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้ทุกสี
๒. ผู้ที่มีผิวคล้าควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีสีหม่น สีปนเทา และสีร้อนเพราะจะทาให้มองดู
๓. ผิวคล้ามากขึ้นควรใช้สีอ่อนกว่าสีผิวเล็กน้อย
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสอดคล้องกับภาพ
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………

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

………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
………………………………………………………..…………………
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เฉลยใบงานที่ ๗ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสื้อผ้าของหนู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การเลือกใช้เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสมกับสภาพอากาศ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยสอดคล้องกับภาพ

เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับสภาพอากาศหนาวเย็น
นิยมใช้สีหม่น สีเข้ม ผ้าเนื้อหนา
เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับสภาพอากาศมีฝนตก
นิยมใส่เสื้อผ้าชุดกันฝนทีท่ าจากพลาสติก
หรือกางร่ม ใช้สีค่อนข้างเข้ม เนื้อผ้าไม่บาง
จนเกินไปเพราะเมื่อตากฝนจะอาพรางรูปร่าง

เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อน
นิยมใช้ผ้าสีสว่างสดใส ตามสภาพดินฟ้าอากาศ
เนื้อผ้าบางโดยเฉพาะผ้าฝ้าย

๑๕๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :
หน่วยการเรียนรู้ที่

วัน เดือน ปี

๒

เรือ่ ง

เสื้อผ้าของหนู

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

ค่อนข้างดี

พอใช้

ดี

กิจกรรม
๑. การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างและวัย
๒. การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส
๓. การเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ดีมาก
ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครัง้ ต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1
ข้อ)
 ตั้งใจทางานจนเสร็จ

 มีสมาธิในการเรียน

 ทางานด้วยความประณีตเรียบร้อย

 _______________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง เสือ้ ผ้าของหนู

๑๕๑

บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ___________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.........................................................................
.........................................................................
...................................................................
...........................................
.......................................................................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.........................................................................
.........................................................................
...................................................................
...........................................
.......................................................................
สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
.........................................................................
.........................................................................
...................................................................
...........................................
.......................................................................

๑๕๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เชฟตัวจิ๋ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

รหัสวิชา ง1๓101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๕๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เชฟตัวจิ๋ว
รายวิชา การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
เวลา 6 ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/3 ท างานอย่ างเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบอาหาร เป็ น การปรุ ง อาหารด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น ต้ ม ผั ด แกง ทอด เป็ น ต้ น
ส่วนการถนอมอาหารเป็นรัก ษาอาหารอย่างถูกวิธีจ ะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สัมผัสอาหารนั้น
ควรคานึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน
๓. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1. อธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารได้
๒. อธิบายการถนอมอาหารด้วยวิธีการดองได้
3. อธิบายวิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อมได้
ทักษะ/กระบวนการ
1. สามารถประกอบอาหารโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
๒. สามารถทาไข่เค็มได้
3. สามารถทากล้วยเชื่อมได้
เจตคติ
1. มีความรับผิดชอบในการทาไข่เจียว
2. มีความภาคภูมิใจที่สามารถทาไข่เค็มได้
๓. มีความภาคภูมิใจที่สามารถทากล้วยเชื่อม

๑๕๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๔. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๕.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. อยู่อย่างพอเพียง
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๖.การประเมินผลรวบยอด
- ใบงานที่ ๘ เรื่อง การประกอบอาหาร
- ฝึกปฏิบัติการทาไข่เจียว
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง
- ฝึกปฏิบัติการทาไข่เค็ม
- ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
- ฝึกปฏิบัติการทากล้วยเชื่อม
- ตรวจผลงาน
- สังเกต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

๑๕๕

เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
การประเมินผลภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู้

ทักษะการปฏิบัติงาน

คุณนิสัยในการทางาน

สมรรถนะ
ความสามารถ
ในการแก้ปญ
ั หา
สมรรถนะ
ทักษะการใช้ชีวิต

3 (ดี)
ผลงานดีมากอธิบาย
เหตุผลได้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี

ระดับคุณภาพ
2 (พอใช้)
ผลงานพอใช้ อธิบาย
เหตุผลการทางาน
ไม่ชัดเจน

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีคุณธรรมใน
การทางานร่วมกัน

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีคุณธรรมใน
การทางานไม่ชัดเจน

1 (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางานขาด
ความชัดเจน
มีขั้นตอนการทางานดี มีขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
มีการอภิปราย
การอภิปราย
ควรปรับปรุง การอภิปราย
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
การปฏิบัตงิ านไม่ชัดเจน การปฏิบัตงิ านเป็นกลุม่
ต้องปรับปรุง
บอกถึงความเป็นเหตุ ความเป็นเหตุเป็นผล
ความเป็นเหตุเป็นผล
เป็นผล มุ่งมั่นในการ มุ่งมั่นในการทางาน
มุ่งมั่นในการทางาน
ทางานพอใช้ มีคุณธรรม มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากร ต้องปรับปรุงความมี
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
คุ้มค่า ไม่ ชัดเจน
คุณธรรมใช้ทรัพยากร
คุ้มค่าต้องปรับปรุง
ให้เหตุผลในการทางาน ให้เหตุผลในการทางานไม่ ปรับปรุงเหตุผลการ
ถูกต้อง เลือกตัดสินใจ ชัดเจน เลือกตัดสินใจได้ ทางาน เลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติได้
แต่ต้องแนะนา
ปฏิบัติไม่ได้

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
11-15
คะแนน หมายถึง ดี
6-10
คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ทางานร่วมกับผู้อื่นต้อง
ปรับปรุง และปรับปรุง
คุณธรรมในการทางาน

๑๕๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics)

ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหาถูกต้อง

2. ความตั้งใจใน
การทางาน

3. มีวินัย รับผิดชอบ

4. คุณธรรมใน
การทางาน

3 (ดี)
ปฏิบัติงานตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดให้
8 ใน 10 ส่วน ชัดเจน
นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของการ
ทางานได้
มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดี สนใจ ให้
ความร่วมมือในการ
ทางาน สมาชิกให้ความ
ร่วมมือ 80%
รู้จักหน้าที่ มาตรงเวลา
บางครั้ง ควบคุมตัวเอง
ในการทางานได้
พอสมควร
มีความซื่อสัตย์ในการ
ทางานบางครั้งเห็นแก่
ตนเองช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานบ้าง

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี
2 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
2 (พอใช้)
ปฏิบัติงานตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดให้
7 ใน 10 ส่วนนักเรียน
อธิบายรายละเอียดของ
การทางานได้
การปฏิบัตงิ านตาม
หน้าที่รบั ผิดชอบ
พอสมควรสมาชิกบางคน
ให้ความร่วมมือใน
การทางาน
มาเข้าเรียนสาย
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีสมาธิ ทางานได้
ไม่ครบขั้นตอน ทางาน
สลับขั้นตอน
มีความซื่อสัตย์ใน
การทางาน พอสมควร
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม

1 (ปรับปรุง)
ปฏิบัติงานตามจุดประสงค์
ที่กาหนดให้ 6 ใน 10 ส่วน
นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของการ
ทางานได้
ไม่สนใจทางานสมาชิก
เห็นแก่ตัวไม่ให้ความ
ร่วมมือ ทาแต่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่างานกลุ่ม
ไม่เข้าเรียนตามเวลาเรียน
ขาดเรียน ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีสมาธิ ทางานได้
ไม่ครบขั้นตอน
ขาดความซื่อสัตย์ใน
การทางานเอาเปรียบ
เพื่อน ๆ เห็นแก่ตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

๑๕๗

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑-12 เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
เวลา ๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การประกอบอาหาร เป็นการปรุงอาหารด้วยวิธีการต่าง ๆ จากการใช้ความร้อน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถประกอบอาหารโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีความรับผิดชอบในการทาไข่เจียว
๔. สาระการเรียนรู้
การประกอบอาหาร
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑-๑๒ เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว จานวน ๒ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์ ๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
นาที การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
การประกอบ
๒. ครูทบทวนประสบการณ์
๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
อาหาร
เดิมเกี่ยวกับการประกอบ
เดิมทีเ่ คยปฏิบัติเกี่ยวกับ
อาหารของนักเรียน
การประกอบอาหาร
๓. ครูถามนักเรียนว่าการประกอบ ๓. นักเรียนตอบคาถาม
อาหารมีความสาคัญอย่างไร
การประกอบอาหารมีความสาคัญ
(แนวการตอบ ทาให้มีอาหาร อย่างไร (แนวการตอบ ทาให้มี
รับประทานและมีพลังงาน
อาหารรับประทานและมีพลังงาน
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน)
ในชีวิตประจาวัน)
๔. ครูถามนักเรียนว่า มีวิธีการ ๔. นักเรียนตอบคาถาม
ใดบ้างที่ทาให้อาหาร
น่ารับประทานประกอบอาหาร
2 ๑. อธิบายขั้นตอน
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูเปิดยูทปู
๑. นักเรียนดูยูทปู
๑. ยูทูปการ
๑. การประเมิน
การประกอบอาหารได้
นาที https://www.youtube.com/wa https://www.youtube.com/wat ประกอบอาหาร ใบงาน เรือ่ ง
tch?v=uy6Dn3cXRVw
ch?v=uy6Dn3cXRVw
อย่างง่าย
แผนผังความคิด
การประกอบอาหารอย่างง่าย การประกอบอาหารอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
๒. สามารถประกอบ
อาหารโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสม
กับงาน

3

4

ขั้นปฏิบัติ

๓. มีความรับผิดชอบ
ในการทาไข่เจียว

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ให้นักเรียนดู
๒. ครูให้นักเรียนดูชุดการ
๒. นักเรียนดูชุดการประกอบ
ประกอบอาหาร นักเรียน
อาหาร นักเรียนตัวแทนสวมใส่
ตัวแทนสวมใส่ชุดเชฟ เพื่อน ๆ ชุดเชฟ เพื่อน ๆ ช่วยกันบอกว่า
ช่วยกันบอกว่าผู้ประกอบ
ผู้ประกอบอาหารควรแต่งกาย
อาหารควรแต่งกายอย่างไร
อย่างไร
๓. ครูให้นกั เรียนดูสอื่ สไลด์/
๓. นักเรียนดูสื่อสไลด์/ศึกษา
ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง
ใบความรู้ที่ ๑๑ เรือ่ ง
การประกอบอาหาร
การประกอบอาหาร
๔. ครูอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับ ๔. นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติม
ขั้นตอนการประกอบอาหาร
เกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบ
อนามัยของผู้ประกอบอาหาร อาหาร อนามัยของผูป้ ระกอบ
อาหาร

๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทาใบงาน
นาที ที่ ๘ เรื่อง แผนผังความคิด
การประกอบอาหาร โดยครูชี้แจง
นักเรียนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล
๒. นักเรียนออกมานาเสนอ
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้
และการลงมือปฏิบัติ

๑. นักเรียนร่วมกันทาใบงานที่ ๘
เรื่อง แผนผังความคิด
การประกอบอาหาร
๒. นักเรียนออกมานาเสนอ
๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้จากเรียนรู้และการลง
มือปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้
๒. สื่อของจริง
ได้แก่ ชุดกันเปื้อน
หมวกคลุมผม
ผ้ากันเปื้อน
๓. สื่อสไลด์ เรื่อง
การประกอบ
อาหาร
๔. ใบความรู้
ที่ ๑๑ เรื่อง
การประกอบ
อาหาร

การประเมิน
การเรียนรู้
การประกอบ
อาหาร

๑. ใบงานที่ ๘
เรื่อง แผนผัง
ความคิด
การประกอบ
อาหาร
๒. การสังเกต
พฤติกรรม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑-๑๒ เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว จานวน ๒ ชั่วโมง
ลาดับที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1
ชั่วโมงที่ ๒
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การ ๑. นักเรียนรับทราบ
๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
นาที เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
การประกอบอาหาร
๒. ครูนาไข่เป็ด ไข่ไก่
๒. นักเรียนดูและบอก
มาให้นักเรียนดู และ
ลักษณะสาคัญของไข่เป็ด
บอกลักษณะสาคัญ
และไข่ไก่
๓. ครูให้นักเรียนร่วมแสดง ๓. นักเรียนร่วมแสดงความ
ความคิดเห็นโดยใช้คาถาม คิดเห็นเกีย่ วกับ
- วัตถุดิบที่นักเรียน
- วัตถุดิบที่นักเรียนเห็น
เห็นคืออะไร สามารถ
คืออะไร สามารถนามาทา
นามาทาอะไรได้บ้าง
อะไรได้บ้าง
2
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูสาธิตวิธีการทา
๑. นักเรียนดูครูสาธิตวิธี
๑. สื่อวัสดุอปุ กรณ์
นาที ไข่เจียว
การทาไข่เจียว
สาหรับประกอบ
๒. นักเรียนตัวแทนแต่ละ ๒. นักเรียนตัวแทนออกมา อาหาร ได้แก่ กระทะ
กลุ่มออกมาช่วยกัน
ประกอบอาหารอย่างง่าย น้ามัน ไข่ไก่/ไข่เป็ด
ประกอบอาหารอย่างง่าย โดยการทาไข่เจียวพร้อมกับ ผักต่าง ๆ ฯลฯ
โดยทาไข่เจียวพร้อมกับครู ครู
ขณะที่ครูสาธิต

การประเมินการ
เรียนรู้

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง การทา
ไข่เจียว
๒. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
ลาดับที่ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3
ขั้นปฏิบัติ
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกัน ๑. นักเรียนและครูร่วม
นาที ประกอบอาหารการทา
ประกอบอาหารสรุป
ไข่เจียวโดยใส่ส่วนผสมผัก
ชนิดใดก็ได้ ตกแต่งจานให้
สวยงาม
๒. ครูและนักเรียนร่วม
๒. นักเรียนร่วมกันสรุป
สรุปขั้นตอนการทาไข่เจียว ขั้นตอนการหุงข้าวและ
การทาไข่เจียว
4
ขั้นสรุป
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน ๑. นักเรียนและครูร่วมกัน
นาที สรุปสาระสาคัญที่ได้จาก สรุปความรู้ที่ได้จากเรียนรู้
การเรียนรู้และการลงมือ และการลงมือปฏิบัติ
ปฏิบัติ
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สื่อการเรียนรู้

การประเมินการ
เรียนรู้

๑. สื่อวัสดุอปุ กรณ์
สาหรับประกอบ
อาหาร ได้แก่ กระทะ
น้ามัน ไข่ไก่/ไข่เป็ด
ผักต่าง ๆ ฯลฯ

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง ได้แก่ ชุดกันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน
๒. สื่อวัสดุอุปกรณ์สาหรับประกอบอาหาร ได้แก่ กระทะ น้ามัน ไข่ไก่/ไข่เป็ด ผักต่าง ๆ ฯลฯ
๓. ใบความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การประกอบอาหาร
๔. สื่อสไลด์ เรื่อง การประกอบอาหาร
๕. ยูทูปการประกอบอาหารอย่างง่าย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๘ เรื่อง แผนผังความคิดการประกอบอาหาร
๒. ฝึกปฏิบัติการทาไข่เจียว
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายขั้นตอนการประกอบอาหารได้

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถประกอบอาหารโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับงาน

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

ด้านเจตคติ
มีความรับผิดชอบในการทาไข่เจียว

การสังเกต

แบบสังเกต

ระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การประกอบอาหาร (การทาไข่เจียว)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

เลข
ที่

อธิบาย
ขั้นตอน
การประกอบ
อาหารได้

รวม
ระดับ
ประกอบอาหาร การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
โดยใช้วัสดุ
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา มีความ

อุปกรณ์ได้
เหมาะสม
กับงาน

ชีวิตประจาวัน

และ
เหมาะสม

สะอาด
เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ............
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายขั้นตอนการ
ประกอบอาหารได้

ประกอบอาหาร
โดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับงาน
การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ
เวลาและเหมาะสม

การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การประกอบ
การประกอบ
การประกอบ
อาหารได้ถูกต้อง อาหารได้ถูกต้อง อาหารได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน
แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน
ประกอบอาหาร
ประกอบอาหาร
ประกอบอาหาร
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสมกับ
ได้เหมาะสมกับ
ได้เหมาะสมกับ
งานครบถ้วน
งานดี
งานบางส่วน
ดีเยี่ยม
สามารถนาไป
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอน ได้
และในชีวิต
ได้
ประจาวัน
ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
มีความรับผิดชอบ ได้รับมอบหมาย มอบหมายได้เพียง
ในงานที่ได้รับ
ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน
มอบหมายได้อย่าง บางครัง้ แต่งานมี ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
ถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ บางครัง้
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตาม
ถูกต้องตาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ที่กาหนดในระดับ ที่กาหนดในระดับดี ในระดับพอใช้
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การประกอบ
อาหารได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิด
ความเข้าใจ
ประกอบอาหาร
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสมกับ
งานได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
ไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ได้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และ
ส่งงานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

165

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ
การตอบ
การแสดง การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน คาถามตรง ความคิดเห็น ในกิจกรรม ของผลงาน (20)
ประเด็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ความตั้งใจ
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
ในการเรียน
ไม่คุยหรือเล่นกัน คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้

ปรับปรุง (1)
ไม่สนใจในการเรียน
คุยและเล่นกัน
ในขณะเรียน

การตอบคาถาม
ตรงประเด็น

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง

ร่วมตอบคาถาม
ไม่ตอบคาถามตาม
ในเรื่องที่ครูถามเป็น ประเด็นทีก่ าหนดให้
บางครัง้ และตอบ
คาถามถูกเป็น
บางครัง้

การแสดง
ความคิดเห็น

มีความรับผิดชอบ
ในการทาไข่เจียว
อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
ในการทากิจกรรม

มีความรับผิดชอบ
ในการทาไข่เจียว
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อน
เป็นส่วนใหญ่
ในการทากิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

มีความรับผิดชอบ
ในการทาไข่เจียว
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
กิจกรรมเป็นบางครั้ง

ไม่มีความรับผิดชอบ
ในการทาไข่เจียว

ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุ่มและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

รายการประเมิน
ความ
การแสดง การร่วมงาน
รับผิดชอบ
ความ
กลุ่มอย่าง
ต่อหน้าที่
คิดเห็น
มีความสุข

รวม ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผน
มีการวางแผนอย่าง
การทางานกลุม่
อย่างเป็นระบบ อย่างเป็นระบบ
เป็นระบบ และแบ่ง
และแบ่งหน้าที่
และแบ่งหน้าที่ของ หน้าที่ของสมาชิก
ของสมาชิก
สมาชิกในกลุ่มเป็น ในกลุ่มเป็นบางครัง้
ในกลุ่ม
ส่วนใหญ่
ความรับผิดชอบต่อ ทุกคนทาหน้าที่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
หน้าที่
ของตนเอง อย่าง รับผิดชอบ 1 คน ผิดชอบ 2 คนขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
การแสดงความ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกมากกว่า
คิดเห็น
ร่วมแสดงความ ร่วมแสดงความ
ครึ่งร่วมแสดง
คิดเห็น ประโยชน์ คิดเห็น ประโยชน์ ความคิดเห็น
ของการประกอบ ของการประกอบ ประโยชน์ของการ
อาหาร
อาหาร
ประกอบอาหาร
การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ปรับปรุง (1)
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มี
การแบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่
ไม่รับผิดชอบ
๓ คนขึ้นไป

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น ประโยชน์
ของการประกอบ
อาหาร
ทุกคนร่วม
ร้อยละ 80 ของ ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กิจกรรมกลุม่ อย่าง กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
มีความสุข
กลุ่มอย่างมี
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมี
ความสุข
ความสุข
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย กาหนดเวลา
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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ใบความรู้ที่ ๑๑ เรื่อง การประกอบอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑-๑๒ เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

วิธีทาไข่เจียว
ส่วนผสมและสัดส่วน
1. ไข่ไก่ 3-4 ฟอง
2. หมูสับ 1/2 ถ้วยตวง
3. น้ามันหอย 2 ช้อนโต๊ะ
4. ซีอิ้วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
5. น้าตาลทราย 1 ช้อนชา
6. พริกไทยเล็กน้อย
7. ผักชีสาหรับตกแต่ง
8. น้ามันพืชสาหรับทอด 2-4 ช้อนโต๊ะ
วิธปี รุง
1. นาไข่ไก่ตอกลงในชามผสม
2. จากนั้น น าหมู สับใส่ ลงไป ตามด้ ว ยเครื่อ งปรุ ง น้ ามั นหอย ซี อิ้ว ขาว
น้าตาล ลงไป
3. นากระทะใส่น้ามันลงไปจากนั้นพอน้ามันเริ่มร้อนใส่ไข่เจียวหมูสับลงไป
4. รอให้ไข่ด้านล่างสุกดี จากนั้นใช้ตะหลิวกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมารอให้สุก
ดีเช่นกัน
5. เมื่อเริ่มสุกดีตักใส่จานโรยพริกไทยเล็กน้อย ตกแต่งหน้าด้วยผักชีให้
สวยงามทานคู่กั น กั บ ซอสพริ ก หรื อ ซอสมะเขื อ เทศ เสิ ร์ ฟ ทานกั บ
ข้าวสวยร้อน ๆ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๘ เรื่อง แผนผังความคิดการประกอบอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑-๑๒ เรื่อง การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกวัตถุดบิ ๑ ชนิด แล้วเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการประกอบ
อาหารอย่างง่าย ดังต่อไปนี้
- ไข่เป็ด
- ไข่ไก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

๑๗๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓-14 เรื่อง การถนอมอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
เวลา ๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตสานึกในการใช้ พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ นขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การถนอมอาหารเป็นการรักษาอาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น โดยผู้สมั ผัสอาหาร
นั้นควรคานึงถึงความสะอาด และใช้วัสดุ อุปกรณ์เหมาะสมกับลักษณะงาน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการดองได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถทาไข่เค็มได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีความภาคภูมิใจที่สามารถทาไข่เค็มได้
๔. สาระการเรียนรู้
การถนอมอาหาร
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. อยู่อย่างความพอเพียง
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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รายวิชา
ลาดับ จุดประสงค์การ
ที่
เรียนรู้
1 ชั่วโมงที่ 1

2

๑. อธิบายขั้นตอน
การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการดองได้
๒. สามารถทาไข่
เค็มได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓-๑๔ เรื่อง การถนอมอาหาร
การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว จานวน

๒ ชั่วโมง

ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
ให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการถนอมอาหาร
การถนอมอาหารของนักเรียน
๓. ครูนาอาหารที่ผ่านการถนอม ๓. นักเรียนชิมรสชาติของ
อาหารประเภทต่าง ๆ มาให้
อาหารที่ครูนามาให้ชิมและ
นักเรียนชิม แล้วให้นกั เรียนบอก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รสชาติและวิธีการของอาหาร
รสชาติและความแตกต่างของ
ว่าแตกต่างกันอย่างไร
อาหาร
ขั้นสอน
๒๕ ๑. นักเรียนดูภาพการถนอม
๑. นักเรียนสังเกตภาพ
นาที อาหารประเภทต่าง ๆ
๒. ครูใช้คาถาม ถามนักเรียนว่า ๒. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
การถนอมอาหาร มีกปี่ ระเภท
การถนอมอาหาร มีกปี่ ระเภท
ได้แก่อะไรบ้าง
ได้แก่อะไรบ้าง

สื่อการเรียนรู้

การประเมินการ
เรียนรู้

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการดอง
๒. อาหารทีผ่ ่าน
การถนอมอาหาร
ประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ประเภท
ดอง เชื่อม กวน
ตากแห้ง ฯลฯ
๑. ใบความรู้ที่ ๑๒
เรื่อง การถนอม
อาหารด้วยวิธี
การดอง

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการดอง
(ไข่เค็มสมุนไพร)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์การ
เรียนรู้

3

4

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นประโยชน์
ของการทาไข่เค็ม
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ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์/
๓. นักเรียนดูจากสือ่ สไลด์/
ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง
ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง
การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
๑. นักเรียนร่วมกันทาใบงานที่
นาที ใบงานที่ ๙ เรือ่ ง การถนอม
๙ เรื่อง การถนอมอาหาร
อาหารด้วยวิธีการดอง (ปูเค็ม) (ปูเค็ม)
โดยครูชี้แจงนักเรียนเพิ่มเติม
เป็นรายบุคคล
๒. ครูให้นักเรียนร่วมเฉลยใบงาน ๒. นักเรียนร่วมเฉลยใบงาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ลงมือปฏิบัติ

๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
ที่ได้จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ลงมือปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมินการ
เรียนรู้

๑. ใบงานที่ ๙
เรื่อง การถนอม
อาหารด้วยวิธี
การดอง (ปูเค็ม)

๒. การประเมิน
ใบงาน เรือ่ ง
การถนอมอาหาร
(ปูเค็ม)

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
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รายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓-๑๔ เรื่อง การถนอมอาหาร
การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว จานวน

๒ ชั่วโมง

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ชัว่ โมงที่ 2
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์
๑. นักเรียนรับทราบ
นาที การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
จุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ครูทบทวนประสบการณ์ ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการถนอมอาหาร
ถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง ด้วยวิธีการดอง
๓. ครูนาไข่เป็ดและไข่ไก่มาให้ ๓. นักเรียนสังเกตไข่เป็ด
นักเรียนดู
และไข่ไก่
๔. ครูถามนักเรียนว่าจะนาไข่ ๔. นักเรียนตอบคาถาม
เหล่านี้ไปผ่านการถนอม
(โดยการดอง)
อาหารได้อย่างไร
๕. นักเรียนดูวัสดุ อุปกรณ์ที่ ๕. นักเรียนสังเกตวัสดุ
ใช้ในการทาไข่เค็มแล้วบอก
อุปกรณ์ที่ใช้ทาไข่เค็มแล้ว
ชื่อวัสดุ อุปกรณ์
บอกชื่อวัสดุ อุปกรณ์
2
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูสาธิตการดองไข่เค็มให้ ๑. นักเรียนดูครูสาธิตการดอง
นาที นักเรียนดู
ไข่เค็ม
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอก ๒. นักเรียนร่วมกันบอก
ขั้นตอนการทาไข่เค็ม
ขั้นตอนการทาไข่เค็ม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การถนอมอาหาร
๒. สื่อของจริงวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ไข่เค็ม ได้แก่ ไข่เป็ด
ไข่ไก่ เกลือ โหล
กะละมัง ฯลฯ

๑. สื่อของจริงวัสดุ
๑. การประเมิน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา ผลงาน เรื่อง
ไข่เค็ม ได้แก่
การดองไข่เค็ม
ไข่เป็ด ไข่ไก่ เกลือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

3

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
นาที ไข่เค็ม
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายถึงปัญหาที่พบใน
การทาไข่เค็ม

4

ขั้นสรุป

๕
นาที

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

โหล กะละมัง ฯลฯ
๑. นักเรียนร่วมกันบอก
๑. สื่อของจริงวัสดุ
ขั้นตอนการทาไข่เค็ม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
๒. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึง ไข่เค็ม ได้แก่ ไข่เป็ด
ปัญหาที่พบในการทาไข่เค็ม ไข่ไก่ เกลือ โหล
กะละมัง ฯลฯ

๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
สรุปความรู้ที่ได้จาก
ที่ได้จากเรียนรู้และ
การเรียนรู้และประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้
ที่ได้เรียนรู้

๒. การสังเกต
พฤติกรรม
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาไข่เค็ม ได้แก่ ไข่เป็ด ไข่ไก่ เกลือ โหล กะละมัง ฯลฯ
๒. อาหารทีผ่ ่านการถนอมอาหารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทดอง เชื่อม กวน ตากแห้ง ฯลฯ
๓. ใบความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง
๔. สื่อสไลด์ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง
ชิ้นงาน/ภาระงาน
- ใบงานที่ ๙ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง (ปูเค็ม)
- การฝึกปฏิบัติการทาไข่เค็ม
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วย
วิธีการดองได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถทาไข่เค็มได้
ด้านเจตคติ
มีความภาคภูมิใจที่สามารถทาไข่เค็มได้

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินใบงาน
การประเมินผลงาน

แบบประเมินใบงาน
แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกต

ระดับ ๒ ขึ้นไป

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง (ไข่เค็มสมุนไพร)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ อธิบายขั้นตอน
การถนอม
อาหารด้วย
วิธีการดองได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
รวม
ระดับ
สามารถ
การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
ดอง
ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อ
มีความ
ไข่เค็มได้ ชีวิตประจาวัน เวลาและ
สะอาด
เหมาะสม เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. ...........
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การถนอมอาหาร การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการดองได้ ด้วยวิธีการดองได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน ดีเยี่ยม
สามารถทาไข่เค็ม สามารถทาไข่เค็ม
ได้
ได้ครบถ้วน ดี
เยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การถนอมอาหาร การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการดองได้ ด้วยวิธีการดองได้
ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน
สามารถทาไข่เค็ม สามารถทาไข่เค็ม
ได้ดี
ได้บางส่วน
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ กาหนดในระดับดี
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
อธิบายขั้นตอน
การถนอมอาหาร
ด้วยวิธีการดองได้
น้อยหรือไม่ได้และ
ไม่เกิดความเข้าใจ
สามารถทาไข่เค็ม
ได้น้อยหรือไม่ได้
เลย
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผู้สอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่
ประเมิน
ดีมาก (4)
ความตั้งใจ สนใจในการเรียน
ในการเรียน ไม่คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
สนใจในการเรียนคุย สนใจในการเรียนคุย ไม่สนใจใน
กันเล็กน้อยในขณะ กันและเล่นกันในขณะ การเรียน คุยและ
เรียน
เรียนเป็นบางครัง้
เล่นกันในขณะ
เรียน

การตอบ ร่วมตอบคาถามใน
คาถามตรง เรือ่ งที่ครูถามและ
ประเด็น
ตอบอย่างตรง
ประเด็นคาถาม
ถูกทุกข้อ

ร่วมตอบคาถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบคาถามส่วนมาก
ถูกต้อง

ร่วมตอบคาถามในเรื่อง ไม่ตอบคาถามตาม
ที่ครูถามเป็นบางครั้ง ประเด็นที่
และตอบคาถามถูกเป็น กาหนดให้
บางครัง้

การแสดง
ความ
คิดเห็น
การมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม

มีความภาคภูมิใจที่
สามารถทาไข่เค็มได้
เป็นส่วนใหญ่
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนเป็น
ส่วนใหญ่ในการทา
กิจกรรม
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จช้ากว่าเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย

มีความภาคภูมิใจที่
สามารถทาไข่เค็มได้
เป็นบางครัง้
ร่วมมือและช่วยเหลือ
เพื่อนในการทา
กิจกรรมเป็นบางครั้ง

ไม่มีความ
ภาคภูมิใจที่
สามารถทาไข่เค็ม
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทากิจกรรม

ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
ไม่ทันตามกาหนด
เวลา

ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนด เวลา

มีความภาคภูมิใจที่
สามารถทาไข่เค็ม
ได้อย่างสม่าเสมอ
ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรม

ความสาเร็จ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุ่มและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

รายการประเมิน
ความ
การแสดง การร่วมงาน
รับผิดชอบ
ความ
กลุ่มอย่าง
ต่อหน้าที่
คิดเห็น
มีความสุข

รวม ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางานกลุม่
เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
หน้าที่ของสมาชิก แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ สมาชิกในกลุ่มเป็น
บางครัง้
ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่
การแสดงความ
คิดเห็น

การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ความสาเร็จ
ของผลงาน

ทุกคนทาหน้าที่
ของตนเอง อย่าง
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกทุกคน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ประโยชน์
ของการถนอม
อาหารด้วยวิธี
การดอง

มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน
สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ประโยชน์
ของการถนอม
อาหารด้วยวิธี
การดอง

ปรับปรุง (1)
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มี
การแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกใน
กลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
ผิดชอบ 2 คนขึ้น รับผิดชอบ ๓ คน
ไป
ขึ้นไป
สมาชิกมากกว่า
ครึ่งร่วมแสดง
ความคิดเห็น
ประโยชน์ของการ
ถนอมอาหารด้วย
วิธีการดอง

ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มอย่างมี
กลุม่ ร่วมกิจกรรม กลุม่ ร่วมกิจกรรม
ความสุข
กลุม่ อย่างมีความสุข กลุม่ อย่างมี
ความสุข
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น ประโยชน์
ของการถนอม
อาหารด้วยวิธี
การดอง
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมี
ความสุข
ผลงานไม่มี
คุณภาพ เสร็จ
ไม่ทันตามกาหนด
เวลา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัด การเรี ยนรู้ เรื่อ ง การถนอมอาหารด้วยวิธี ก ารดอง (ไข่ เ ค็ ม สมุ นไพร) นั ก เรี ยนมี ผ ล
การเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๑๒ เรื่อง การถนอมอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓-๑๔ เรื่อง การถนอมอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

การเก็บอาหารด้วยวิธกี ารถนอมอาหาร
การเก็บอาหารด้วยวิธีการถนอมอาหารด้ว ยวิธีการดอง เป็นการนาผั ก
ผลไม้ หรื อ เนื้ อ สั ต ว์ ไ ปแช่ น้ าที่ ปรุ ง รสด้ ว ยเกลื อ น้ าตาลทราย น้ าปลา หรื อ
น้าส้มสายชูที่ต้มสุกแล้วจนมีรสชาติเปลี่ ยนจากเดิมไปเป็น เค็ม หวาน เปรี้ยว
หรือมีทั้งสามรสชาติ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่นิยมมาดอง เช่น ผักกาด มะม่วง
ไข่ หอย ปู
การทาไข่เค็ม

วัตถุดบิ และของทีต่ ้องเตรียม
 เกลือเม็ด ๑ ถ้วยตวง ต่อไข่ ๑๐ ฟอง
 ไข่เป็ดสด ๑๐ ฟอง
 น้า ๑ ลิตร
 โหลแก้ว สูง ๆ ๑ โถ
 ถุงพลาสติก+หนังยาง
 ผ้าขาวบ้าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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วิธีดองไข่เค็ม
๑. ล้างไข่เป็ดให้สะอาด (เลือกไข่ทดี่ ูแข็งแรงเพื่อไม่ไข่แตกระหว่างดอง)
๒. ตวงน้ าและเกลือ ตามอั ตราส่ วน ต้ มให้เ กลือละลายให้หมด แล้ วนามา
กรองด้วยผ้าขาวบ้างอีก ๑ ครั้งเพื่อไม่ให้เหลือเศษเม็ดเกลือ
๓. น้าเกลือที่เตรียมไว้ (ต้องทิ้ งน้าเกลือไว้ให้เย็นเสียก่อนเดียวไข่สุก) เทใส่
โหลแก้ว แต่ใส่น้าเกลือไม่ต้องหมดเหลือไว้พอประมาณ
๔. ใส่ไข่เป็ดลงไปให้หมด แล้วน้าเกลือที่เหลือเมื่อกี้นามาใส่ถุงพลาสติกนา
หนังยางมัดปากถุง แล้วหย่ อนลงไปทับไข่เป็ด เพื่อไม่ให้ไข่ เป็ดจมไปกั บ
น้าเกลือ วิธีนี้ทาให้ไข่เค็มทั่วฟอง
๕. นาถุงพลาสติกใส่น้าหรือฝาอะไรก็ได้ปิดปากโหลให้มิดชิดที่สุด ดองทิ้งไว้
๒๑ วัน แค่นี้ก็ได้ไข่เค็มนามาต้มได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๙ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓-๑๔ เรื่อง การถนอมอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการดองปูเค็ม

วัตถุดิบและของที่ต้องเตรียม
๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขั้นตอนการดองปูเค็ม
๑ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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เฉลยใบงานที่ ๙ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓-๑๔ เรื่อง การถนอมอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการดองปูเค็ม

วัตถุดิบและของที่ต้องเตรียม
๑. เกลือเม็ด ๕๐ กรัม
๒. ปูน้าจืด ๑ กิโลกรัม
๓. น้าเปล่า ๑ ลิตร
๔. โหลแก้ว และ ผ้าขาวบาง
ขั้นตอนการดองไข่เค็ม
๑. นาปูที่ล้างสะอาดแล้วใส่ในภาชนะที่จะใช้ดอง
๒. โรยเกลือลงให้ทั่วตัวปูทงั้ หมด ตามด้วยเทน้าอุ่นใส่ลงไปให้พอท่วมตัวปู
๓. ปิดฝาภาชนะให้สนิท ดองทิง้ ไว้นาน ๑ คืน ก็สามารถนาไปประกอบอาหารได้
(หรือจะใช้เวลาดองนานกว่านี้ก็ได้)

๑๙๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕-16 เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
เรือ่ ง เชฟตัวจิ๋ว
เวลา ๒ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้ พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่ า งเป็ นขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อมเป็นการรักษาอาหารโดยใช้น้าตาลช่วยยืดอายุอาหารให้นานขึ้น
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อมได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถทากล้วยเชื่อมได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- มีความภาคภูมิใจที่สามารถทากล้วยเชื่อม
๔. สาระการเรียนรู้
การถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อม (กล้วยเชื่อม)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

ลาดับ
จุดประสงค์
ที่
การเรียนรู้
1 ชั่วโมงที่ 1

2

๑. อธิบายวิธีการ
ถนอมอาหารด้วย
วิธีการเชื่อมได้
๒. สามารถทากล้วย
เชื่อมได้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕-16 เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว จานวน ๒
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการถนอมอาหารด้วย เกี่ยวกับการดองไข่เค็ม
การดองของนักเรียน
๓. ครูนาอาหารที่ผ่านการเชื่อม ๓. นักเรียนชิมรสชาติของ
มาให้นักเรียนทุกคนชิม แล้วให้ อาหารที่ครูนามาให้ชิมและ
นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้
- อาหารนี้คืออะไร
- อาหารนี้คืออะไร
- รสชาติเป็นอย่างไรและ
- รสชาติเป็นอย่างไรและ
มีส่วนผสมอะไรบ้าง
มีส่วนผสมอะไรบ้าง
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูใช้คาถาม ถามนักเรียนว่า ๑. นักเรียนตอบคาถาม
นาที ผัก ผลไม้ ชนิดใดสามารถนามา เกี่ยวกับ ผัก ผลไม้ ชนิดใด
เชื่อมได้บ้าง
สามารถนามาเชื่อมได้บ้าง
๒. ให้นักเรียนนักเรียนดูสอื่
๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์
สไลด์/ศึกษาใบความรูท้ ี่ ๑๓
/ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๓ เรื่อง
เรื่อง การถนอมอาหารด้วย
การถนอมอาหารด้วยวิธีการ
วิธีการเชื่อม
เชื่อม
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ชั่วโมง
สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อของจริง ได้แก่
สับปะรดเชื่อม
มะละกอเชื่อม ฯลฯ

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การถนอมอาหาร
(กล้วยเชื่อม)
๒. ใบความรู้ที่ ๑๓
เรื่อง การถนอม
อาหารด้วยวิธีการ
เชื่อม

๑. การประเมิน
ใบงาน เรือ่ ง
การถนอมอาหาร
(กล้วยเชื่อม)

192
ลาดับ
ที่
3

4

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นปฏิบัติ
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
๑. นักเรียนร่วมกันทาใบงาน
นาที ใบงานที่ ๑๐ เรือ่ ง การถนอม ที่ ๑๐ เรื่อง การถนอมอาหาร
อาหาร (กล้วยเชื่อม) โดยครู
(กล้วยเชื่อม)
ชี้แจงนักเรียนเพิม่ เติมเป็น
รายบุคคล
๒. ครูให้นักเรียนร่วมเฉลย
๒. นักเรียนร่วมเฉลยใบงาน
ใบงาน
๓. มีความภาคภูมิใจ
ขั้นสรุป
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
ที่สามารถทา
นาที ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และ ที่ได้จากเรียนรู้และ
กล้วยเชื่อม
ประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. ใบงานที่ ๑๐
เรื่อง การถนอม
อาหาร (กล้วยเชื่อม)

๒. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕-16 เรื่อง การถนอมอาหาร
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟวัยจิ๋ว จานวน ๒ ชั่วโมง
ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การประเมิน
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
การเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
1 ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนทราบจุดประสงค์
๑. สื่อวัสดุอปุ กรณ์ที่
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
ใช้ในการทากล้วย
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
เชื่อม ได้แก่ กล้วย
เกี่ยวกับการถนอมอาหารด้วย
เกี่ยวกับการถนอมอาหารด้วย น้าตาลทราย เกลือ
วิธีการเชื่อมของนักเรียน
วิธีการเชื่อม
ใบเตย มะนาว กะทิ
๓. ครูถามนักเรียนว่า กล้วยหวีนี้ ๓. นักเรียนตอบคาถาม
หม้อ กะละมัง ฯลฯ
สามารถนาไปถนอมอาหารแบบ
ใดได้บ้าง
๔. ครูถามนักเรียนว่าวัสดุอุปกรณ์ ๔. นักเรียนบอกชื่อวัสดุอปุ กรณ์
ที่ใช้ในการทากล้วยเชื่อมมี
ที่ใช้ในการทากล้วยเชื่อมว่ามี
อะไรบ้าง
อะไรบ้าง
2
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูเปิดคลิปวิดีโอ
๑. นักเรียนดูคลิปวิดีโอ
๑. วิดีโอการทา
๑. การประเมิน
นาที https://www.youtube.com/watc
กล้วยเชื่อม
ผลงาน เรือ่ ง
h?v=dwa_Cu9yw4k&t=17s
การถนอม
การทากล้วยเชื่อมให้นักเรียนชม
อาหาร
๒. ครูสาธิตและให้นกั เรียน
๒. นักเรียนในห้องดูครูสาธิต
(กล้วยเชื่อม)
ตัวแทนออกมาช่วยกันการทา
และนักเรียนตัวแทนการทา
๒. การสังเกต
กล้วยเชื่อมพร้อมกันกับครู
กล้วยเชื่อมพร้อมกับครู
พฤติกรรม
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับ จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
ที่
จัดการเรียนรู้ ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
3
ขั้นปฏิบตั ิ
๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
๑. นักเรียนร่วมกันทา
นาที กล้วยเชื่อม
กล้วยเชื่อม
๒. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๒. นักเรียนอภิปรายถึงปัญหาที่
อภิปรายถึงปัญหาที่พบในการทา พบในการทากล้วยเชื่อม
กล้วยเชื่อม
4

ขั้นสรุป

๕ ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
นาที ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ

๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้
ที่ได้จากเรียนรู้และประสบการณ์
ที่ได้ลงมือปฏิบัติ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อวัสดุอปุ กรณ์
ที่ใช้ในการทา
กล้วยเชื่อม ได้แก่
กล้วย น้าตาลทราย
เกลือ ใบเตย
มะนาว กะทิ หม้อ
กะละมัง ฯลฯ
๓. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง ได้แก่ สับปะรดเชื่อม มะละกอเชื่อม ฯลฯ
๒. สื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทากล้วยเชื่อม ได้แก่ กล้วย น้าตาลทราย เกลือ ใบเตย มะนาว กะทิ
หม้อกะละมัง ฯลฯ
๓. ใบความรู้ที่ ๑๓ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อม
๔. สื่อสไลด์ เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
๕. วิดีโอการทากล้วยเชื่อม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. ใบงานที่ ๑๐ การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
๒. การฝึกปฏิบัติทากล้วยเชื่อม
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการถนอมอาหารด้วย
วิธีการเชื่อมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถทากล้วยเชื่อมได้
ด้านเจตคติ
มีความภาคภูมิใจที่สามารถทา
กล้วยเชื่อมได้

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากใบงาน
การประเมินจากผลงาน
การสังเกต

แบบประเมินจากใบงาน
ระดับ ๒ ขึ้นไป
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวิธีการ สามารถทา
การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
ถนอมอาหาร กล้วยเชื่อมได้ ประยุกต์ใช้
ตรงต่อ
มีความ
ด้วยวิธีการ
ในชีวิต
เวลาและ
สะอาด
เชื่อมได้
ประจาวัน เหมาะสม เรียบร้อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการถนอม อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
ถนอมอาหารด้วย อาหารด้วยวิธีการ ถนอมอาหารด้วย ถนอมอาหารด้วย
วิธีการเชื่อมได้
เชื่อมได้ถูกต้อง
วิธีการเชื่อมได้
วิธีการเชื่อมได้
ครบถ้วน ชัดเจน
ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ยังไม่
ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางส่วน
สามารถทากล้วย
เชื่อมได้

สามารถทากล้วย
เชื่อมได้ครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในการ
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

สามารถทากล้วย
เชื่อมได้ดี
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี

ปรับปรุง (1)
อธิบายวิธีการ
ถนอมอาหารด้วย
วิธีการเชื่อมได้
น้อยหรือไม่ได้
และไม่เกิดความ
เข้าใจ
สามารถทากล้วย สามารถทากล้วย
เชื่อมได้บางส่วน เชื่อมได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรก
ของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละบุคคลและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตัง้ ใจ การตอบคาถาม การแสดง
การมีส่วนร่วม ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ในการเรียน ตรงประเด็น ความคิดเห็น
ในกิจกรรม ของผลงาน (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
ประเด็นที่ประเมิน
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

พฤติกรรม
การทางานกลุม่

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มเป็น
ส่วนใหญ่

มีการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และ
แบ่งหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่มเป็น
บางครัง้

ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่

ทุกคนทาหน้าที่ของ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
ตนเอง อย่าง
รับผิดชอบ 1 คน
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ

การแสดงความ
คิดเห็น

สมาชิกทุกคน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีความ
ภาคภูมิใจที่
สามารถทากล้วย
เชื่อมได้

การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ความสาเร็จ
ของผลงาน

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีความ
ภาคภูมิใจที่
สามารถทากล้วย
เชื่อมได้

ปรับปรุง (1)

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มี
การแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกใน
กลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
ผิดชอบ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบ ๓
คนขึ้นไป
สมาชิกมากกว่า
ครึ่งร่วมแสดง
ความคิดเห็นมี
ความภาคภูมิใจที่
สามารถทากล้วย
เชื่อมได้

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น มีความ
ภาคภูมิใจที่
สามารถทากล้วย
เชื่อมได้
ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ ร้อยละ 60 ของ ร้อยละ ๕๐
กลุม่ อย่างมีความสุข กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม ของกลุม่ ร่วม
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข กิจกรรมกลุม่
อย่างมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ ผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
ไม่มีคุณภาพ
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

201

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ ที่ ๑๓ เรื่อง การถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕-16 เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓

การถนอมอาหารด้วยวิธกี ารการเชื่อม
การเก็บอาหารด้วยวิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีการเชื่ อม เป็นการนาน้า
และน้าตาลทรายมาต้มรวมกันจนเดือดเป็นน้าเชื่อม หลังจากนั้นจึงนาผักหรือ
ผลไม้ใส่ลงไปในน้าเชื่อม หรี่ไฟแล้วต้มต่อไปจนความหวานซึมเข้าไปในเนื้อผัก
หรื อ ผลไม้ ท าให้ ผั ก หรื อ ผลไม้ มี ร สชาติ ห วานกว่ า ปกติ ผั ก และผลไม้ ที่ นิ ย ม
นามาเชื่อม เช่น ฟักทอง มันสาปะหลัง กล้วย และมะยม
กล้วยเชื่อม

ส่วนผสม (สาหรับกล้วยไข่เชื่อม)
กล้วยไข่ห่าม
๑ หวี
น้าตาลทรายขาว ๘๐๐ กรัม
น้าตาลโตนด
๑๕๐ กรัม
น้าเปล่า
๑ ลิตร
เกลือ
๑ ช้อนชา
มะนาว
1 ซีกเล็ก
น้าเปล่าบีบน้ามะนาวเล็กน้อยสาหรับแช่กล้วยก่อนปรุง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว

203

ส่วนผสมกะทิ
หัวกะทิ
๗00
กรัม
หางกะทิ
๑
ถ้วย
เกลือ
๑
ช้อนชา
วิธีทา
1. เตรียมกะละมังใส่น้า ใส่เกลือ คนให้ละลาย
2. ปอกกล้วยไข่ ดึงรกกล้วยออกให้หมด
3. เตรี ย มหม้ อ หรื อ กระทะน้ าเชื่ อ มเปิ ด ไฟกลาง ใส่ น้ า ใบเตย
ใส่ เ ก ลื อ น้ าตาลท ราย แ ละน้ าตาลปี๊ บ คน ให้ ล ะลาย
รอให้น้าเชื่อมเดือดและข้นได้ที่ สังเกตว่าเมื่อใช้ทัพพีตักน้าเชื่อม
เทลงจะโรยเป็นสาย พอรินน้าเชื่อมใกล้หมดทัพพี น้าเชื่อมจะ
ขาดสายเล็กน้อย จึ งใส่กล้วยลงไป โดยใช้ไฟกลางค่อนไปทาง
ไฟอ่ อ น หมั่ น ตั กน้ าเชื่ อ มราดบนกล้ ว ยเสมอป้อ งกั น กล้ ว ยด า
และทาให้สุกทั่วถึง
4. เมื่อกล้วยได้ที่ คือกล้วยเริ่มพองและแตกเป็นริ้วให้บีบมะนาวลง
ไปคนให้ทั่วตักกล้วยขึ้นจากกระทะใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ทัน ที
แล้วตักน้าเชื่อมราดทับป้องกันกล้วยแห้ง
5. ทากะทิ โดยใส่หัวกะทิขึ้นตั้งไฟอ่อนจนเดือดเล็กน้อยและข้น
เป็นครีม ปิดไฟ ใส่เกลือลงคนให้ละลายนาไปใช้ราดกล้วยเชื่อม
พร้อมตกแต่งจัดเสิร์ฟได้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕-16 เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการการเชื่อม

วัตถุดิบและสิ่งที่ต้องเตรียม
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๕. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการทากล้วยเชื่อม
๑. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
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เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เชฟตัวจิ๋ว
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕-16 เรื่อง การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นกั เรียนอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการเชือ่ ม

วัตถุดิบและของที่ต้องเตรียม
ส่วนผสม
กล้วยน้าว้าสุก 1 หวี
น้าปูนใสพอท่วมกล้วยน้าว้า
น้าเปล่า 1+1/2 ถ้วย
น้าตาลทราย 300 กรัม
น้าตาลปี๊บ 200 กรัม
เกลือ 1/4 ช้อนชา
น้ามะนาว 1 ช้อนโต๊ะ
ส่วนผสมกะทิ
หัวกะทิ
หางกะทิ
เกลือ

๓๐๐ กรัม
๑/๒ ถ้วย
๑
ช้อนชา

วิธีทา
๑. ปอกกล้วยและหั่นครึ่งลูกหรือหั่นสี่ แช่ในน้าปูนใสประมาณ 20-30 นาที (น้าปูนใสใช้เฉพาะ
ส่วนที่ใส ล้างออกด้วยน้าสะอาดสัก 2-3 ครั้ง
2. ละลายน้าตาลปี๊บ น้าตาลทราย เกลือ กับน้าเปล่าในหม้อให้ละลายใส่น้ามะนาว ใส่กล้วยที่ล้าง
แล้วลงไปต้มด้วยไฟปานกลางค่อนข้างอ่อน หมั่นช้อนฟองและยางกล้วยออก เชื่อมไปเรื่อย ๆ ใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง กล้วยจะเป็นสีแดง
๓. ตั้งน้ากะทิ ใส่หางกะทิ เกลือ หมั่นคนไม่ให้กะทิแตกมัน พักให้อุ่น
๔. จัดเสิร์ฟกล้วยเชื่อมราดด้วยน้ากะทิ

๒๐๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :
หน่วยการเรียนรู้ที่

วัน เดือน ปี
๓

เรื่อง

เชฟตัวจิ๋ว

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน

ปรับปรุง

ค่อนข้างดี

พอใช้

กิจกรรม
1. การประกอบอาหาร (ไข่เจียว)
๒. การถนอมอาหาร (ไข่เค็ม)
๓. การถนอมอาหาร (กล้วยเชื่อม)

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................

จานวน..............................

จานวน..............................

จานวน..............................

จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ค่อนข้างดี

ดีมาก

3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่ นักเรียนวางแผนจะท าเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
 ตั้งใจทางานจนเสร็จ

 มีสมาธิในการเรียน

 ทางานด้วยความประณีตเรียบร้อย

 ______________________

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ช่างคิด ช่างทา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

๒๐๗

๒๐๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

รหัสวิชา ง1๓101
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ช่างคิด ช่างทา
รายวิชา การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ 1
เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลัก ษณะนิสัยในการท างาน มี จิตส านึก ในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/3 ท างานอย่ างเป็ น ขั้ น ตอนตามกระบวนการท างาน ด้ว ยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การบารุงรัก ษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอย่างถูก วิธี จะช่วยยืดอายุการใช้ง าน จึง ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง การนาสิ่งของที่ใช้แล้วนากลับมาใช้ซ้าเป็น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นกว่าเดิม
๓. สาระการเรียนรู้
1. การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
3. การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา
๔. การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดกระดุม
๔.จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้
1. อธิบายวิธีการบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้
๒. อธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้
3. อธิบายการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้
๔. อธิบายการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการติดกระดุมได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สามารถบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้
๒. สามารถเขียนชื่อวัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๓. สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้
๔. สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการติดกระดุมได้
เจตคติ
1. เห็นประโยชน์ของบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
2. เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุอปุ กรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๓. ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสือ้ ผ้าด้วยวิธีการเนาได้ด้วยตนเอง
๔. ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสือ้ ผ้าด้วยวิธีการติดกระดุมได้ดว้ ยตนเอง
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. อยู่อย่างพอเพียง
๒. มุ่งมั่นในการทางาน
๗.การประเมินผลรวบยอด
- ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
- ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา
- ฝึกปฏิบัตกิ ารเนา
- ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดกระดุม
- ฝึกปฏิบัตกิ ารติดกระดุม
- ตรวจผลงาน
- การสังเกต

๒๐๙

๒๑๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

๘.การวัดและประเมินผล
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู้

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได้
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี

ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช้
เหตุผลได้มีความคิด อธิบายเหตุผล
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี
การทางาน
ไม่ชัดเจน

1 (ปรับปรุง)

ผลงานต้อง
ปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทางาน
ขาดความชัดเจน
มีขั้นตอนการทางาน มีขั้นตอนการ
ขั้นตอนการ
ทักษะการปฏิบัติงาน การทางานเป็น
ขั้นตอนดีมาก
ดี มีการอภิปราย
ทางานพอใช้
ทางานไม่เป็นไป
การปฏิบตั ิการ
และปฏิบตั ิงานเป็น การอภิปราย
ตามขั้นตอน ควร
ทางานเป็นกลุ่มดี
กลุ่ม
การปฏิบตั ิงาน
ปรับปรุงการร่วม
มีการอภิปรายร่วมกัน
ไม่ชัดเจน
อภิปรายการ
ปฏิบตั ิงานเป็น
กลุ่มต้องปรับปรุง
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
การนาไปประยุกต์ใช้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ในชีวิตประจาวัน
การเรียนการสอน
การเรียนการสอนได้ ได้
และในชีวิตประจาวัน
ส่งงานตรงเวลามี
รับผิดชอบในงานที่ ทางานที่ได้รบั
ทางานที่ได้รบั
การส่งงานตรงต่อ
มอบหมายได้เพียง มอบหมายไม่ครบ
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน ได้รับมอบหมาย
งานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
เล็กน้อย บางส่วน ทุกส่วน และส่ง
สร้างสรรค์งานได้
บางครั้ง แต่งานมี ส่งงานไม่ตรงต่อ
งานไม่ตรงเวลา
อย่างถูกต้อง
ความเหมาะสมกับ เวลาเป็นบางครั้ง เป็นประจา
เหมาะสม
เวลาที่สง่
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
การทางาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อยน้อย
เรียบร้อย
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ถูกต้องเป็น
มาก มีรอยลบ
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี บางส่วน
และความสกปรก
ในระดับพอใช้
ของงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
ความตั้งใจใน
สนใจในการเรียนไม่ สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
การเรียน
คุยหรือเล่นกัน
คุยกันเล็กน้อย
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเป็น
บางครัง้
การตอบคาถาม
ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน ร่วมตอบคาถามใน
ตรงประเด็น
เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามและ เรื่องที่ครูถามเป็น
ตอบอย่างตรง
ตอบคาถาม
บางครัง้ และตอบ
ประเด็นคาถาม
ส่วนมากถูกต้อง
คาถามถูกเป็น
ถูกทุกข้อ
บางครัง้
เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ เห็นประโยชน์ของ
งาน
การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
การทางานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ครอบครัวและ
ส่วนรวม อย่าง
ส่วนรวม เป็นส่วน ส่วนรวม เป็น
สม่าเสมอ
ใหญ่
บางครัง้
การมีส่วนร่วมใน ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
ร่วมมือและ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเพื่อนใน ช่วยเหลือเพื่อน
ช่วยเหลือเพื่อนใน
การทากิจกรรมเป็น เป็นส่วนใหญ่ใน
การทากิจกรรม
อย่างดี
การทากิจกรรม
เป็นบางครัง้
ความสาเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

1 (ปรับปรุง)
ไม่สนใจใน
การเรียน คุยและ
เล่นกันในขณะ
เรียน
ไม่ตอบคาถาม
ตามประเด็นที่
กาหนดให้
ไม่เห็นประโยชน์
ของการทางาน
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะทา
กิจกรรม
ผลงานไม่มี
คุณภาพ เสร็จ
ไม่ทันตามกาหนด
เวลา

๒๑๒
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ช่างคิดช่างทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น และทั ก ษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณ ธรรม และลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น อย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานจึงทาให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายวิธีการบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่นได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- เห็นประโยชน์ของบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
๔. สาระการเรียนรู้
การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในทักษะการใช้ชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มุ่งมั่นในการทางาน
2. อยู่อย่างพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๗ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
ลาดับที่
๑

จุดประสงค์
การเรียนรู้

รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การจัด
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
ขั้นนา ๕ นาที ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์
๑. นักเรียนรับทราบ
๑. สื่อของจริง
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จุดประสงค์การเรียนรู้
ได้แก่ ของเล่น
๒. ครูทบทวนประสบการณ์ ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์ ตุ๊กตา ฯลฯ
เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
เดิมทีเ่ คยปฏิบัติเกี่ยวกับ
๒. สื่อวัสดุ
การบารุงรักษาและ
การบารุงรักษาและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซมของเล่น
การซ่อมแซมของเล่น
การซ่อมแซม
๓. ครูให้นักเรียนดูของเล่น
๓. นักเรียนดูของเล่น
ของเล่น ได้แก่
ที่ครูนามาแสดง แล้วช่วยกัน ที่ครูนามาแสดง แล้วช่วยกัน เข็ม ด้าย กาว
บอกชื่อของเล่น
บอกชื่อของเล่น
กรรไกร ไขควง
๔. ครูให้นักเรียนสารวจดูว่า ๔. นักเรียนสารวจดูว่า
ฯลฯ
ของเล่นนี้ ชารุดตรงไหนบ้าง ของเล่นนี้ ชารุดตรงไหนบ้าง
๕. ครูให้นักเรียนตัวแทน
๕. นักเรียนตัวแทนออกมา
ออกมาเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ใน เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซมให้ตรงกับ
การซ่อมแซมให้ตรงกับ
ลักษณะการซ่อมแซมของเล่น ลักษณะการซ่อมแซมของเล่น

การประเมิน
การเรียนรู้

214

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ลาดับที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๒

๑. อธิบายวิธีการ
บารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของ
เล่นได้
๒. สามารถ
บารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของ
เล่นได้

๓

๔

๓. เห็นประโยชน์
ของบารุงรักษา
และการซ่อมแซม
ของเล่น

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้
ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

๑๕
นาที

ขั้นสรุป

๒๕
นาที

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์/
ใบความรู้ ที่ ๑๔ เรื่อง
การบารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของเล่น
๒. ครูสาธิตการซ่อมแซม
ของเล่น เช่น การติดกาว
การเย็บตุ๊กตา เป็นต้น
๓. ครูให้นักเรียนตัวแทน
ออกมาซ่อมแซมของเล่น
๑. ครูให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมการซ่อมแซม
ของเล่นต่าง ๆ
๒. ครูให้นักเรียนจดบันทึก
ขั้นตอนการซ่อมแซมของเล่น
ที่ตนเองซ่อมแซมในสมุด

๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์/
ศึกษาใบความรู้ที่ ๑๔ เรื่อง
การบารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของเล่น
๒. นักเรียนดูครูสาธิต
การซ่อมแซมของเล่น เช่น
การติดกาว การเย็บตุ๊กตา
๓. นักเรียนตัวแทนออกมา
ซ่อมแซมของเล่น
๑. นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรม
การซ่อมแซมของเล่นต่าง ๆ

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การบารุงรักษา
และการซ่อมแซม
ของเล่น
๒. ใบความรู้ที่ ๑๔
เรื่อง การบารุง
รักษาและการ
ซ่อมแซมของเล่น

๑. การประเมิน
ผลงาน เรื่อง
การบารุง
รักษาและ
การซ่อมแซม
ของเล่น

๑. สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซม
๒. นักเรียนจดบันทึกขั้นตอน ของเล่น ได้แก่
การซ่อมแซมของเล่นที่
เข็ม ด้าย กาว
ตนเองซ่อมแซมในสมุด
กรรไกร ไขควง
ฯลฯ
๕ นาที ๑. ครูและนักเรียนร่วมกัน
๑. นักเรียนและครูร่วมกัน
สรุปสาระสาคัญที่ได้จาก
สรุปความรู้ที่ได้จากเรียนรู้
การเรียนรู้และการลงมือ
การลงมือปฏิบัติเพื่อนาไปสู่
ปฏิบัตเิ พื่อนาไปสู่การประยุกต์ การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ใช้ในชีวิตประจาวัน

๒. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง ได้แก่ ของเล่น ตุ๊กตา ฯลฯ
๒. สื่อวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมของเล่น ได้แก่ เข็ม ด้าย กาว กรรไกร ไขควง ฯลฯ
๓. สื่อสไลด์ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
๔. ใบความรู้ที่ ๑๔ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ฝึกปฏิบัติการซ่อมแซมของเล่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายวิธีการบารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของเล่นได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถบารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมของเล่นได้
ด้านเจตคติ
เห็นประโยชน์ของบารุงรักษา
และการซ่อมแซมของเล่นได้

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกต

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลข อธิบายวิธีการ
สามารถ
การนาไป
การส่งงาน การทางานมี คะแนน คุณภาพ
ที่ บารุงรักษาและ บารุงรักษาและ ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อเวลา
(20)
ความ
การซ่อมแซม การซ่อมแซม ชีวิตประจาวัน
และ
สะอาด
ของเล่นได้
ของเล่นได้
เหมาะสม เรียบร้อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ปรับปรุง (1)

อธิบายวิธีการ
บารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของ
เล่นได้

อธิบายวิธีการ
บารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมของเล่นได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน ดีเยี่ยม

อธิบายวิธีการ
บารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของ
เล่นได้ถูกต้อง

อธิบายวิธีการ
บารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมของเล่นได้
ถูกต้องแต่ยังไม่
ครอบคลุมบางส่วน

อธิบายวิธีการ
บารุงรักษาและการ
ซ่อมแซมของเล่นได้
น้อยหรือไม่ได้และไม่
เกิดความเข้าใจ

สามารถบารุงรักษา สามารถบารุงรักษา
และการซ่อมแซม และการซ่อมแซม
ของเล่นได้
ของเล่นได้ครบถ้วน
ดีเยี่ยม
การนาไป
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ประยุกต์ใช้ในการ
ชีวิตประจาวัน
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก

สามารถบารุงรักษา สามารถบารุงรักษา สามารถบารุงรักษา
และการซ่อมแซม และการซ่อมแซม และการซ่อมแซม
ของเล่นได้ดี
ของเล่นได้บางส่วน ของเล่นได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย
สามารถนาไป
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการ ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
เรียนการสอนได้ ได้
รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบทุก
ส่วน และส่งงานไม่
ตรงเวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุม่ และให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับ
คะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม
ความ
การแสดง การร่วมงาน ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
(20)
การ
รับผิดชอบ ความคิดเห็น กลุ่มอย่าง
ของผลงาน
ทางานกลุม่
ต่อหน้าที่
มีความสุข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (4)

ดี (3)

พอใช้ (2)

พฤติกรรม
การทางานกลุม่

มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม
ทุกคนทาหน้าที่
ของตนเอง
อย่างรับผิดชอบ
เต็มความสามารถ

มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม
เป็นบางครัง้
มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 2 คน
ขึ้นไป

ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและ
ไม่มีการแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม

ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่

มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่
มีผู้มีหน้าที่
แต่ไม่รับผิดชอบ
1 คน

การแสดง
ความคิดเห็น

สมาชิกทุกคน
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นประโยชน์
ของบารุงรักษา
และการซ่อมแซม
ของเล่นได้

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ประโยชน์
ของบารุงรักษา
และการซ่อมแซม
ของเล่นได้

สมาชิกมากกว่า
ครึ่งร่วมแสดง
ความคิดเห็น
ประโยชน์ของ
บารุงรักษาและ
การซ่อมแซม
ของเล่นได้

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นประโยชน์
ของบารุงรักษาและ
การซ่อมแซมของเล่น
ได้

การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข

ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มอย่างมี
กลุม่ ร่วมกิจกรรม กลุม่ ร่วมกิจกรรม
ความสุข
กลุม่ อย่างมีความสุข กลุม่ อย่างมี
ความสุข
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา

ความสาเร็จ
ของผลงาน

ปรับปรุง (1)

มีผู้มีหน้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป

ร้อยละ ๕๐ ของกลุม่
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ผลงานไม่มีคุณภาพ
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๑๔ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๗ เรื่อง การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

ของเล่น เป็นสิ่งที่ให้ความสนุกสนานกับเรา เมื่อเลิกเล่น ของเล่นของเราควรจะ
ดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาโดยการท าความสะอาดและจั ด เก็ บ ของเล่ น อย่ า งถู ก วิ ธี เพื่ อ จะได้
เก็บไว้เล่นนาน ๆ
การดู แ ลรั ก ษาของเล่ น หมายถึ ง การดู แ ลท าควาสะอาดของเล่ น อย่ า งถู ก วิ ธี
และจั ด เก็ บ ให้ เ ป็ น ระเบี ย บ เพื่ อ ให้ ข องเล่ น ใหม่ แ ละสะอาดอยู่ เ สมอ และน ามาเล่ น ได้
อยู่ เ สมอ หากของเล่ น ช ารุ ด ก็ ส ามารถซ่ อ มเเซมน ากลั บ มาเล่ น ใหม่ ไ ด้ ท าให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยในการเล่นซึ่งวิธีการบารุงรักษาของเล่น สามารถทาได้ดังนี้
1. เล่นอย่างถูกวิธี ของเล่นแต่ละชิ้นมีรูปแบบและวิธีการเล่นแตกต่างกันไป เราจึง
ควรศึกษาวิธีการเล่นของเล่นแต่ละชิ้นเพื่อเล่นได้อย่างเหมาะสม การเล่นของเล่นอย่างถูกวิธี
ทาให้เกิดความปลอดภัยและช่วยยืดอายุการใช้งานของ ของเล่นได้ด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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2. ทาความสะอาดของเล่น เมื่อเลิกเล่นของเล่นแล้ว ก่อนนาไปเก็บ ควรใช้ผ้า
สะอาดเช็ดทาความสะอาด เพราะของเล่นบางชนิดมีนอต เมื่อโดนเหงื่ออาจทาให้เกิดสนิม
และทาให้ของเล่นชารุด

3. จัดเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ เมื่อทาความสะอาดของเล่นเสร็จเรียบร้อย
ควรจัดเก็บของเล่นเข้าที่ให้เป็นระเบียบ ถ้ามีกล่องก็ใส่กล่อง และไม่ควรโยนของเล่นแรง ๆ
เพราะทาให้ของเล่นแตกหักเสียหาย

4. ซ่ อมแซมของเล่น หากขณะที่ เล่น ของเกิด ชารุ ด แตกหั กหรื อขาดเราควร
ซ่อมแซมของเล่นทันที หากของเล่นเป็นไม้ พลาสติก หรือวัสดุแข็ง อาจใช้กาวตราช้างติด
สมาน หากของเล่นเป็นผ้าฉีกขาดก็ซ่อมโดยการเย็บหรือปะ เป็นต้น
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วิธีทาความสะอาดของเล่น
1. ปัดฝุุน ของเล่นที่เราเก็บไว้นานไม่ได้นาออกมาเล่น ควรนาออกมาทาความ
สะอาดด้วยไม้กวาดขนไก่ หรือผ้าแห้ง เพื่อปัดฝุุนที่เกาะติดกับของเล่น

2. เช็ดถู ของเล่นที่มีรอยเปื้อนอาจใช้ผ้าชุบน้าหมาด ๆ เช็ดรอยเปื้อนออก แล้วใช้ผ้า
แห้งเช็ดซ้าอีกครั้ง
3. ล้าง ของเล่นบางชนิดที่เล่นในสนามอาจเปื้อนโคลน เช่น ลูกบอล รถจักรยานยนต์
เป็นต้น ต้องใช้วิธีการล้างด้วยน้าแล้วขึงเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้ง หรือนาออกมาผึ่งลมให้แห้ง
4. การจัดเก็บของเล่น ควรจัดเก็บให้เป็นที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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การซ่อมแซมของเล่นตามกระบวนการทางาน
การซ่อมแซมของเล่นที่หัก ของเล่นที่ทาด้วยพลาสติก หรือไม้ เมื่อเล่นไปอาจตกหล่น
หรือชารุดแตกหักได้ หากเกิดการชารุดแตกหักไม่เสียหายมากนักก็สามารถซ่อมแซมของเล่น
ชิ้นนั้นด้วยตนเองอย่าง่าย ๆ ดังนี้
วัสดุอุปกรณ์
กาว
ขั้นตอนการซ่อมแซมของเล่น
1. วางแผน สารวจรอยชารุด เตรียมเศษวัสดุที่ชารุดและอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซม
และหาวิธีซ่อมแซม
2. การปฏิบัติ เมื่อพบร่องรอยการประสานแล้ว นากาวตราช้างแตะตรง
รอยหักทั้งสอง 2 ด้าน แล้วติดวัสดุที่หักให้เข้ากันตรงรอยประสาน
3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงาน ว่าซ่อมแซมได้เหมือนเดิม หรือไม่
และสามารถนากลับมาเล่นได้เหมือนเดิมหรือไม่
4. ปรับปรุงแก้ไข หากพบว่าของเล่นยังติดกาวไม่สนิท ควรนามาตรวจและติด
กาวใหม่แล้วปล่อยให้แห้งก่อนจะนาไปเล่น
ข้อควรระวัง การใช้กาวตราช้าง ห้ามใช้มือสัมผัสกับกาวโดยตรงอาจจะเกิด
อัน ตรายได้ ทางที่ ดีที่ สุ ด ในการปฏิ บั ติ ง าน ควรใส่ ถุ งมื อ ยางก่ อ นทางานจะช่ ว ยปู อ งกั น
อันตรายได้
ประโยชน์ของการซ่อมแซมของเล่น
1. ทาให้มีของเล่นไว้เล่นได้นาน ๆ
2. ช่วยให้ประหยัดเงินในการซื้อของเล่นใหม่
3. ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเล่น
4. ช่วยสร้างนิสัยที่ดีในการเล่น

๒๒๖
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ช่างคิดช่างทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทั ก ษะกระบวนการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการท างานร่วมกั น และทั ก ษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณ ธรรม และลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างาน มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธี และตรงกับลักษณะงาน จะทาให้เสื้อผ้าที่ได้รับ
การซ่อมแซมนั้นมีความคงทน
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้าได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุอปุ กรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๔. สาระการเรียนรู้
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา

ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑.

๒.

๑. อธิบายวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซม
เสื้อผ้าได้
๒. สามารถใช้
วัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้าได้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การจัด ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
การเรียนรู้
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์ 1. สื่อจริงวัสดุ
นาที ให้นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
๒. ครูทบทวนประสบการณ์เดิม ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
การซ่อมแซม
เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าของ เดิมเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า เสื้อผ้า ได้แก่ เข็ม
นักเรียน
ด้าย กรรไกร
๓. ครูถามนักเรียนว่าวัสดุ
๓. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ ที่เลาะด้าย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บ
เข็มหมุด
เสื้อผ้ามีอะไรบ้าง
ซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้าง
ขั้นสอน

๒๐ 1. ครูให้นักเรียนร่วมกัน
นาที อภิปรายเกี่ยวกับวัสดุอปุ กรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
2. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์/
ศึกษาใบความรู้ที่ 1๑ เรื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า

๑. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
๒. นักเรียนดูสื่อสไลด์/ศึกษา
ใบความรู้ที่ 1๑ เรื่อง วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า
๒. สื่อสไลด์ เรื่อง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. การประเมิน
ใบงาน เรือ่ ง
วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

ขั้นตอน เวลา
การจัด ที่ใช้
การเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้

๓. ครูให้นักเรียนบอกชื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้าที่ครูนามาแสดง

๓. นักเรียนบอกชื่อวัสดุอปุ กรณ์ ๓. ใบความรู้ที่ ๑๕
ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ครู เรื่อง วัสดุอุปกรณ์
นามาแสดง
ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
ขั้นปฏิบัติ ๒๐ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันทา
๑. นักเรียนร่วมกันทาใบงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑
นาที ใบงานที่ ๑๑ เรือ่ ง วัสดุอุปกรณ์ ที่ ๑๑ เรื่อง วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ใน เรื่อง วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
ที่ใช้ในการ
โดยมีครูชี้แจงเพิ่มเติมนักเรียน
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
เป็นรายบุคคล
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันเฉลย ๒. นักเรียนร่วมกันเฉลยใบงาน
ใบงาน

๓.

๔.

๓. เห็นคุณค่า
ของการใช้วัสดุ
อุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า

ขั้นสรุป

๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้

๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้จากเรียนรู้

๒. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
1. สื่อจริงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า ได้แก่ เข็ม ด้าย กรรไกร ทีเ่ ลาะด้าย เข็มหมุด
2. ใบความรู้ที่ ๑๕ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
๓. สื่อสไลด์ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ใบงานที่ 1๑ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้าได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้าได้
ด้านเจตคติ
เห็นคุณค่าของการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากใบงาน

แบบประเมินใบงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวัสดุ สามารถใช้วัสดุ การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
(20)
อุปกรณ์ที่ใช้ใน อุปกรณ์ในการ ประยุกต์ใช้ ตรงต่อเวลา มีความ
การซ่อมแซม ซ่อมแซมเสื้อผ้า ในชีวิต
และ
สะอาด
เสื้อผ้าได้
ได้
ประจาวัน เหมาะสม เรียบร้อย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
18-20
14-17
10-13
ต่ากว่า 10

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายวัสดุ
อธิบายวัสดุอุปกรณ์ อธิบายวัสดุ
อธิบายวัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ที่ใช้ในการซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ใช้ใน
ที่ใช้ในการซ่อมแซม
การซ่อมแซม
เสื้อผ้าได้ถูกต้อง
การซ่อมแซม
เสื้อผ้าได้ได้ถูกต้อง
เสื้อผ้าได้
ครบถ้วน ชัดเจน
เสื้อผ้าได้ได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางส่วน

ปรับปรุง (1)
อธิบายวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้าได้น้อยหรือ
ไม่ได้และไม่เกิดความ
เข้าใจ

สามารถใช้วัสดุ
สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
อุปกรณ์ใน
ซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
ได้ครบถ้วน ดีเยี่ยม

สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การซ่อมแซม
เสื้อผ้าได้ดี

สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
ได้บางส่วน

สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย

การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้

สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้

รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับดี

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบทุก
ส่วน และส่งงานไม่
ตรงเวลาเป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และใน
ชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ได้อย่างถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
ดีมาก
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุ่มและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

พฤติกรรม
การทางานกลุม่

รายการประเมิน
ความ
การแสดง
รับผิดชอบ ความคิดเห็น
ต่อหน้าที่

รวม
ระดับ
การร่วมงาน ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
กลุ่มอย่าง ของผลงาน (20)
มีความสุข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางานกลุม่
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มเป็นบางครัง้
ความรับผิดชอบต่อ ทุกคนทาหน้าที่ของ
หน้าที่
ตนเอง อย่าง
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
การแสดงความ
สมาชิกทุกคน
คิดเห็น
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นคุณค่าของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า
การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ความสาเร็จ
ของผลงาน

มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
รับผิดชอบ 1 คน

ปรับปรุง (1)
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
ผิดชอบ 2 คนขึ้นไป ผิดชอบ ๓ คนขึ้นไป

สมาชิกส่วนใหญ่
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นคุณค่าของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า

สมาชิกมากกว่า
ครึ่งร่วมแสดง
ความคิดเห็นคุณค่า
ของการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นคุณค่าของ
การใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า
ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนด เวลา
กาหนด เวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้า นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๑๕ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๘ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า
กรรไกรตัดผ้าใหญ่
ลักษณะ รูปร่างเหมือนกรรไกรทั่วไป มีขนาดตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๒ นิ้วมีลักษณะด้ามเป็น
แบบตรง
วิธีใช้ ใช้สาหรับตัดตะเข็บและตกแต่งชายผ้า

เข็มจักร เข็มมือ เข็มหมุด
ลักษณะ เข็มที่ใช้สาหรับเย็บมีหลายเบอร์ตามขนาดเล็กใหญ่ ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้
เหมาะกับงานเย็บ
วิธีใช้
– เข็มจักร ใช้สาหรับจักรเย็บผ้าเท่านั้น
– เข็มมือใช้เย็บผ้าหรือวัสดุต่าง ๆ ด้วยมือ
– เข็มหมุด ใช้ตรึงผ้าให้อยู่ในลักษณะตามต้องการก่อนลงมือเย็บ

การดู แ ลรั ก ษา ทาน้ ามั น เพื่ อ กั น สนิ ม แล้ ว ปั ก ไว้ ที่ ห มอนปั ก เข็ ม หรื อ จะห่ อ ด้ ว ย
กระดาษตะกั่วแล้วเก็บใส่กล่องก็ได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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ด้าย
ลักษณะ ด้ ายเย็บผ้ ามีห ลายแบบ หลายยี่ ห้อหลายขนาดต่า งสีแ ละท าจากวัส ดุไ ด้
หลายชนิด เช่น ด้ายฝ้าย ด้ายไหม ด้ายไนลอน ซึ่งการใช้งาน จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
ชนิดของผ้าที่จะนามาตัดเย็บ
วิธีใช้ เป็นวัสดุที่ใช้คู่กับเข็มใช้สาหรับเย็บผ้า โดยควรเลือกสีด้ายให้กลมกลืนหรือ
ใกล้เคียงกับผ้าที่จะเย็บ
การดูแลรักษา เมื่อใช้เสร็จแล้ว พันด้ายเข้ากับหลอดให้เหลือปลายเล็กน้อยสาหรับ
เหน็บลงในร่องของหลอดด้ายแล้วนาเก็บใส่กล่อง ระวังอย่าให้เปียกน้า
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๘ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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เฉลยใบงานที่ ๑๑ เรื่อง วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๘ เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนบอกหน้าที่ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
กรรไกร รูปร่างเหมือนกรรไกรทั่วไป มีขนาดตั้งแต่
๖ ถึง ๑๒ นิ้ว มีลักษณะด้ามเป็นแบบตรง
วิธีใช้ ใช้สาหรับตัดตะเข็บและตกแต่งชายผ้า
การดูแลรักษา เช็ดทาความสะอาดด้วยนอตและโคนของ
ขากรรไกร เก็บใส่ซองกรรไกร แล้วนาไปใส่กล่อง ระวัง
อย่าให้ตกจากที่สูง เพราะจะทาให้เสียรูปทรงและอาจจะ
ทาให้กรรไกรทื่อได้
เข็ม เย็บ ผ้ามี หลายแบบ หลายยี่ห้อหลายขนาดต่างสี
และท าจากวัส ดุได้ห ลายชนิด เช่น ด้ายฝ้าย ด้ายไหม
ด้ายไนลอน วิธีใช้ เป็นวัสดุที่ใช้คู่กับเข็มใช้สาหรับเย็บผ้า
โดยควรเลือกสีด้ายให้กลมกลืนหรือใกล้เคียงกับผ้า ที่จะ
เย็บ
การดูแ ลรักษา เมื่ อใช้เสร็จแล้ว พันด้ายเข้ากับ หลอด
ด้ายให้เหลือปลายเล็กน้อยสาหรับเหน็บลงในร่องของ
หลอดด้ายแล้วนาเก็บใส่กล่อง ระวังอย่าให้เปียกน้า

ด้าย วิธีใช้ เป็นวัสดุที่ ใช้คู่กับเข็มใช้สาหรับ เย็บ ผ้า โดย
ควรเลือกสีด้ายให้กลมกลืนหรือใกล้เคียงกับผ้าที่จะเย็บ
การดูแลรักษา เมื่อใช้เสร็จแล้ว พันด้ายเข้ากับหลอดด้าย
ให้เหลือปลายเล็กน้อยสาหรับเหน็บลงในร่องของหลอด
ด้ายแล้วนาเก็บใส่กล่อง ระวังอย่าให้เปียกน้า

๒๔๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ช่างคิดช่างทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะการท างานร่ ว มกั น และทั ก ษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ทางานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทางาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้าด้วยการเนา เป็นการใช้เข็มและด้ายเย็บผ้าให้ยึดติดกัน เพื่อนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
- อธิบายการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
- สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
- ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนาได้ด้วยตนเอง
๔. สาระการเรียนรู้
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า (การเนา)
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. อยู่อย่างพอเพียง
2. มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับ
ที่

จุดประสงค์
การเรียนรู้

๑

๒

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

ขั้นนา

๑. อธิบายการ
เย็บเสื้อผ้าด้วย
การเนาได้
๒. ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการ
เย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการเนาได้

ขั้นสอน

เวลา
ที่ใช้

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูทบทวนประสบการณ์ของ
นักเรียนเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า
โดยการให้นักเรียนดูเสื้อผ้าทีข่ าด
๓. ครูถามนักเรียนว่าก่อนที่จะมี
การซ่อมแซมเสื้อผ้าทีข่ าด นักเรียน
จะทาอย่างไรให้เสื้อผ้าติดกันชั่วคราว
๔. ครูเปรียบเทียบให้นักเรียนเห็น
ระหว่างการเนาและการใช้เข็มหมุด
กลัดผ้า
๒๕ 1. ครูให้นักเรียนดูสื่อสไลด์/ศึกษา
นาที ใบความรู้ ที่ ๑๖ เรื่อง การซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การเนา)
๒. ครูเปิดวิดโี อการเนาผ้าและสาธิต
การเนาผ้าให้นักเรียนดู
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเนา
๔. ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมา
เนาผ้า

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์การ
เรียนรู้
๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๓. นักเรียนตอบคาถามเกี่ยวกับ
การทาให้เสื้อผ้าติดกันชั่วคราว
๔. นักเรียนดูครูเปรียบเทียบ
ระหว่างการเนาและการใช้เข็มหมุด
กลัดผ้า
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์/ศึกษา
ใบความรู้ ที่ ๑๖ เรื่อง
การซ่อมแซมเสื้อผ้า(การเนา)
๒. นักเรียนดูวดิ ีโอและครูสาธิต
การเนาผ้า
๓. นักเรียนร่วมกันบอกชื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเนา
๔. นักเรียนตัวแทนออกมาเนาผ้า

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. สื่อวัสดุ
อุปกรณ์
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
เช่น ผ้าด้ายดิบ
เข็ม ด้าย กระดุม
กรรไกร ฯลฯ

๑. สื่อสไลด์ เรื่อง
การซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การเนา)
๒. ใบความรู้
ที่ 1๖ เรื่อง
การซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การเนา)
๓. วิดีโอ
การเนาผ้า

๑. การประเมิน
จากผลงาน เรื่อง
การซ่อมแซม
เสื้อผ้า(การเนา)
๒. การประเมิน
จากใบงาน เรื่อง
การซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การเนา)
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ลาดับ
ที่
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จุดประสงค์
การเรียนรู้

๓

๔.

๓. ภูมิใจ
ที่สามารถ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
การเนาได้ด้วย
ตนเอง

ขั้นตอน
การจัด
การเรียนรู้

เวลา
ที่ใช้

ขั้นปฏิบตั ิ

๑๕ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันเนาเสื้อผ้า
นาที ของตนเอง โดยมีครูชแี้ จงเพิ่มเติม
นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วนาผ้าที่เนา
ติดลงบน ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง
การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา
๒. ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมา
นาเสนอ และร่วมกันบอกขั้นตอนการ
เนาผ้า
๓. ครูซักถามนักเรียนถึงปัญหาที่พบ
ในขณะเนาผ้าและวิธีแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน แล้วให้คาแนะนาเพิ่มเติม
๕ ๑. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
นาที สาระสาคัญที่ได้จากการเรียนรู้และลง
มือปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนร่วมกันเนาเสื้อผ้าแล้ว
นาผ้าที่เนาติดลงบน ใบงานที่ ๑๒
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า
ด้วยการเนา

การประเมิน
การเรียนรู้

๔. ใบงานที่ ๑๒
เรื่อง การ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
ด้วยการเนา

๒. นักเรียนตัวแทนออกมานาเสนอ
และร่วมกันบอกขั้นตอนการเนาผ้า
๓. นักเรียนตอบคาถาม
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปสาระสาคัญ
ที่ได้จากการเรียนรู้และลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

๓. การสังเกต
พฤติกรรม
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง เสื้อผ้าทีก่ ระดุมหลุด
๒. สื่อวัสดุอปุ กรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้า เช่น ผ้าด้ายดิบ เข็ม ด้าย กระดุม กรรไกร ฯลฯ
๓. ใบความรู้ที่ 1๖ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
๔. สื่อสไลด์ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
๕. วิดีโอการซ่อมแซมเสื้อด้วยการเนา
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ฝึกปฏิบัตกิ ารเนา
- ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการเนา
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการเย็บเสื้อผ้าด้วยการเนาได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการเนาได้
ด้านเจตคติ
ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วย
การเนาได้ด้วยตนเอง

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกต

ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ อธิบายการ

สามารถใช้วัสดุ
เย็บเสื้อผ้า อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ด้วยการเนา ในการเย็บเสื้อผ้าด้วย
ได้
วิธีการเนาได้

การนาไป
ประยุกต์ใช้
ในชีวิต
ประจาวัน

การส่งงาน
ตรงต่อเวลา
และ
เหมาะสม

รวม ระดับ
การทางาน คะแนน คุณภาพ
มีความ
(20)
สะอาด
เรียบร้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา

245

เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายการเย็บ
อธิบายการเย็บ
อธิบายการเย็บ
อธิบายการเย็บ
เสื้อผ้าด้วยการเนา เสื้อผ้าด้วยการเนาได้ เสื้อผ้าด้วยการเนา เสื้อผ้าด้วยการเนาได้
ได้
ถูกต้องครบถ้วน
ได้ถูกต้อง
ชัดเจน ดีเยี่ยม
สามารถใช้วัสดุ
สามารถใช้วัสดุ
สามารถใช้วัสดุ
สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการ
เครื่องมือในการเย็บ เครื่องมือในการเย็บ เครื่องมือในการเย็บ
เย็บเสื้อผ้าด้วย
เสื้อผ้าด้วยวิธีการเนา เสื้อผ้าด้วยวิธี
เสื้อผ้าด้วยวิธีการเนา
วิธีการเนาได้
ได้ครบถ้วน ดีเยี่ยม การเนาได้ดี
ได้บางส่วน
การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่กาหนด ถูกต้องตามที่
ในระดับดีมาก
กาหนดในระดับดี

ปรับปรุง (1)
อธิบายการเย็บ
เสื้อผ้าด้วย
การเนาได้

สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือใน
การเย็บเสื้อผ้า
ด้วยวิธีการเนาได้
น้อยหรือไม่ได้เลย
สามารถนาไปปรับใช้ ไม่สามารถไปปรับ
ในชีวิตประจาวันได้ ใช้ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็นบางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน้อย
มาก มีรอยลบ
และความสกปรก
ของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุ่มและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

พฤติกรรม
การทางานกลุม่

รายการประเมิน
รวม
ระดับ
ความ
การแสดง การร่วมงาน ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
รับผิดชอบ ความคิดเห็น กลุ่มอย่างมี ของผลงาน (20)
ต่อหน้าที่
ความสุข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
พฤติกรรม
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางานกลุม่
เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง เป็นระบบ และแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ในกลุ่มเป็นบางครัง้
ความรับผิดชอบต่อ ทุกคนทาหน้าที่ของ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
หน้าที่
ตนเอง อย่าง
รับผิดชอบ 1 คน ผิดชอบ 2 คนขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
การแสดงความ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกส่วนใหญ่
สมาชิกมากกว่า
คิดเห็น
ร่วมแสดงความ
ร่วมแสดงความ
ครึ่งร่วมแสดง
คิดเห็น ภูมิใจที่
คิดเห็น ภูมิใจที่
ความคิดเห็นภูมิใจที่
สามารถซ่อมแซม สามารถซ่อมแซม สามารถซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการเนา เสื้อผ้าด้วยการเนา เสื้อผ้าด้วยการเนา
ได้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยตนเอง
การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข
ความสาเร็จ
ของผลงาน
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ปรับปรุง (1)
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบและ
ไม่มีการแบ่งหน้าที่
ของสมาชิกในกลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
ผิดชอบ ๓ คนขึ้นไป

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น ภูมิใจที่
สามารถซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการเนา
ได้ด้วยตนเอง
ทุกคนร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ของ
ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
เสร็จไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
กาหนดเล็กน้อย
กาหนดเวลา
กาหนดเวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า (การเนา) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................................... ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๑๖ เรื่อง การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า (การเนา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1๙ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

การเนา การเนาเป็น การเย็บผ้าให้ติด กันชั่ว คราว เพื่อไม่ให้ ผ้านั้ นเคลื่อนที่จาก
จุดหมาย การเนาใช้ในโอกาสเช่น เนาก่อนสอย เนาก่อนเย็บตะเข็บให้ติดกัน เนา
เพื่อทาเครื่องหมายในการเย็บ เนาเพื่อทาจีบรูด
วิธีการเนา ใช้เข็มร้อยด้าย แทงขึ้นและลงบนผืนผ้าให้ได้ระยะเสมอกันเป็นแนวตรง
ระยะห่างเสมอกัน
ประโยชน์ของการเนาผ้า
1. เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชัว่ คราวไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่
2. ช่วยในการเย็บตะเข็บถาวรให้ง่ายขึ้น เมือ่ เย็บตะเข็บเรียบร้อยแล้วจึงเลาะ
ด้ายทีเ่ นาออก
3. เนาเพื่อทาเครื่องหมายในการเย็บ
4. เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ
การเนาเท่ากัน คือ การเย็บด้วยมือที่ช่วยยึดผ้า 2 ชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกัน
มีความถี่ห่างของฝีเข็มเสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝีเข็มห่างประมาณ 1/4 ถึง
1/2 นิ้ว ซึ่งถ้าเนาห่างกว่านี้จะไม่สามารถบังคับ ผ้าทั้ง 2 ชิ้นให้อยู่คงที่ได้ การเนา
เท่ากันเหมาะสาหรับเนาตะเข็บ ก่อนเย็บเนาชายเสื้อและชายกระโปรงก่อนสอย
เป็นต้น
การเนาไม่เ ท่ากั น เป็นการเนาที่ มีความถี่ห่า งของฝีเ ข็ม สลับกันฝี เข็ม ถี่อ ยู่
ด้านบนฝีเข็ มห่ างอยู่ด้ านล่ างเป็น การเนาที่ ช่ว ยยึด ผ้า ให้ติ ดกั นแน่ นกว่าการเนา
เท่ากันการเนาชนิดนี้ใช้เป็นแนวในการเย็บจักรได้ดีหรือใช้เนาเพื่อลองตัวเสื้อหรือ
กระโปรง เป็นต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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จับผ้าด้วยมือซ้าย จับเข็ม (ที่มีด้ายร้อยอยู่แล้ว เส้นเดียว) มือขวา แทงเข็ม
ขึ้ น -ลง ให้ ป มด้ า ยอยู่ ด้ า นล่ า งของผ้ า ฝี เ ข็ ม ไม่ ต้ อ งห่ า งมากนั ก ตามในภาพ
แล้วดึงด้ายให้ผ่านไปทาซ้า ๆ อย่างนี้
ไปตามความยาวที่ต้องการนี่คือการเนา ใช้ในการทาให้ผ้า 2-3 ชั้น ติดกัน
คร่าว ๆ ก่ อนที่จ ะนาไปเย็ บด้วยจักร หรือ เนาเพื่อเป็นแนวในการเย็บจัก รตาม
เส้นแนวตะเข็บที่ต้องการ ทาอย่างนี้อีก จนกว่าจะได้ความยาวที่ต้องการ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การซ่อมแซมเสือ้ ผ้าด้วยการเนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๙ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนตั้งชื่อผลงานแล้วติดลงไปในช่องว่างที่กาหนดให้
ชื่อผลงาน...............................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา

๒๕๓

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง ช่างคิดช่างทา
เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑
การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึ กในการใช้พลัง งาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๓/๑ บอกวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และส่วนรวม
ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
ป.๓/๓ ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน ด้วยความสะอาด ความรอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้าด้วยการติดกระดุม เพื่อยึดเสื้อผ้าให้ติดกันทาให้สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
อธิบายการเย็บเสือ้ ผ้าด้วยวิธีการติดกระดุมได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครือ่ งมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการติดกระดุมได้
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)
ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดกระดุมได้ด้วยตนเอง
๔. สาระการเรียนรู้
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
๕. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู้
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
รายวิชา การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา จานวน ๑ ชั่วโมง
ลาดับที่ จุดประสงค์ ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
การเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑
ขั้นนา
๕ ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค์ ๑. สื่อของจริง
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู้
เสื้อผ้าที่กระดุม
๒. นักเรียนทบทวนประสบการณ์ ๒. นักเรียนเล่าประสบการณ์
หลุด
เดิมเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้า
เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วย ๒. สื่อสไลด์
ด้วยการเนา
การเนา
เรื่อง การ
๓. ครูนาเสื้อผ้าทีก่ ระดุมหลุดมาให้ ๓. นักเรียนดูเสื้อผ้าทีก่ ระดุมหลุด ซ่อมแซมเสื้อผ้า
นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนว่าจะมี มาให้นักเรียนดู แล้วตอบคาถามว่า
วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
จะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
๔. ครูให้นักเรียนร่วมกันสนทนา
๔. นักเรียนร่วมกันสนทนาและ
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติด
ติดกระดุม
กระดุม
2
๑. อธิบาย
ขั้นสอน
๒๐ 1. ครูให้นักเรียนดูสอื่ สไลด์และ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด์และศึกษาใบ ๑. สื่อสไลด์
การเย็บ
นาที ศึกษาใบความรู้ ที่ ๑๗ เรื่อง
ความรู้ ที่ ๑๗ เรื่อง การซ่อมแซม เรื่อง
เสื้อผ้าด้วย
การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า
เสื้อผ้า (การติดกระดุม)
การซ่อมแซม
ติดกระดุมได้
(การติดกระดุม)
เสื้อผ้า
๒. ใช้วัสดุ
๒. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ๒. นักเรียนร่วมกันอภิปราย
๒. สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ และ
เกี่ยวกับวิธีการติดกระดุม
เกี่ยวกับวิธีการติดกระดุม
อุปกรณ์
เครื่องมือ
๓. ครูให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่อ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า

การประเมิน
การเรียนรู้

๑. การ
ประเมินผลงาน
เรื่อง
การซ่อมแซม
เสื้อผ้า (การติด
กระดุม)
๒. การประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
ลาดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
ในการเย็บ
เสื้อผ้าด้วย
วิธีการติด
กระดุมได้

๓.
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ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู้
ที่ใช้

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในติดกระดุม
๓. นักเรียนร่วมกันบอกชื่อวัสดุ
๔. ครูเปิดวิดีโอสาธิตการซ่อมแซม อุปกรณ์ที่ใช้ในติดกระดุม
เสื้อผ้าด้วยการติดกระดุมให้
๔. นักเรียนตัวแทนออกมาเย็บ
นักเรียนดู
กระดุม
๕. ครูให้นักเรียนตัวแทนออกมา
เย็บกระดุม

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
เช่น ผ้าด้ายดิบ ใบงาน เรือ่ ง
เข็ม ด้าย กระดุม การซ่อมแซม
กรรไกร ฯลฯ
เสื้อผ้าด้วยการ
๓. วิดีโอการ
ติดกระดุม
ซ่อมแซมเสื้อผ้า
ด้วยการติด
กระดุม
๒๐ ๑. ครูให้นักเรียนร่วมกันฝึกการติด ๑. นักเรียนร่วมกันซ่อมแซมเสื้อผ้า ใบงานที่ ๑๓
นาที กระดุมโดยมีครูชี้แจงเพิม่ เติม
ด้วยการติดกระดุม
เรื่อง
นักเรียนเป็นรายบุคคล
การซ่อมแซม
๒. ครูให้นักเรียนนาผลงาน ติดลง ๒. นักเรียนนาผลงานทั้งสองชิ้น เสื้อผ้าด้วย
บนใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การซ่อมแซม ติดลงบนกระดาษ
การติดกระดุม
เสื้อผ้าด้วยการติดกระดุม
๓. ครูซักถามนักเรียนถึงปัญหาที่
๓. นักเรียนร่วมกันตอบคาถาม
พบในขณะติดกระดุมและวิธีแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน แล้วให้
คาแนะนาเพิ่มเติม
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ลาดับที่ จุดประสงค์
การเรียนรู้
๔.
๓. ภูมิใจที่
สามารถ
ซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วย
การติด
กระดุมได้
ด้วยตนเอง

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
ขั้นตอนการจัด เวลา
แนวการจัดการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นสรุป
๕ ๑. นักเรียนและครูร่วมกันสรุป
๑. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้
นาที ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และ
จากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่
ประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือ
ได้จากการลงมือปฏิบัตเิ พื่อนาไปสู่
ปฏิบัติเพื่อนาไปสู่การประยุกต์ใช้ใน การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ชีวิตประจาวันได้

สื่อการเรียนรู้

การประเมิน
การเรียนรู้
๓. การสังเกต
พฤติกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๘. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้
๑. สื่อของจริง เสื้อผ้าทีก่ ระดุมหลุด
๒. สื่อวัสดุอปุ กรณ์ซ่อมแซมเสื้อผ้า เช่น ผ้าด้ายดิบ เข็ม ด้าย กระดุม กรรไกร ฯลฯ
๓. ใบความรู้ที่ 1๗ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
๔. สื่อสไลด์ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า
๕. วิดีโอการซ่อมแซมเสื้อด้วยการติดกระดุม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- การติดกระดุม
- ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการติดกระดุม
๙. การประเมินผลรวบยอด
การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการเย็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการติด
กระดุมได้
ด้านทักษะและกระบวนการ
สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือในการเย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการติดกระดุมได้
ด้านเจตคติ
ภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วย
การติดกระดุมได้ด้วยตนเอง

วิธีการ

เครื่องมือเครื่องใช้

เกณฑ์

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินจากผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับ ๒ ขึ้นไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
คาชี้แจง : ครูผู้สอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลข
อธิบาย
สามารถใช้วัสดุ
การนาไป การส่งงาน การทางาน คะแนน คุณภาพ
ที่ การเย็บเสื้อผ้า อุปกรณ์ และ ประยุกต์ใช้ใน ตรงต่อ
(20)
มีความ
ด้วยวิธีการติด
เครื่องมือใน
ชีวิตประจาวัน เวลาและ สะอาด
กระดุมได้
การเย็บเสื้อผ้า
เหมาะสม เรียบร้อย
ด้วยวิธีการติด
กระดุมได้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
18-20
ดีมาก (4)
14-17
ดี (3)
10-13
พอใช้ (2)
ต่ากว่า 10
ปรับปรุง (1)
เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
อธิบายการเย็บ
อธิบายการเย็บ
เสื้อผ้าด้วยติด
เสื้อผ้าด้วยติด
กระดุมได้
กระดุมได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน ดี
เยี่ยม
สามารถใช้วัสดุ
สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือใน
เครื่องมือใน
การเย็บเสื้อผ้าด้วย การเย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการติดกระดุม วิธีการติดกระดุม
ได้
ได้ครบถ้วน ดีเยี่ยม
การนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจาวัน
การส่งงานตรงต่อ ส่งงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
การทางาน
มีความสะอาด
เรียบร้อย

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
อธิบายการเย็บ
อธิบายการเย็บ
เสื้อผ้าด้วยการติด เสื้อผ้าด้วยการติด
กระดุมได้ถูกต้อง กระดุมได้
สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือใน
การเย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการติดกระดุม
ได้ดี
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน
ได้

รับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมาย
ส่งงานตรงเวลา
บางครัง้ แต่งานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาทีส่ ่ง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน มี
มีความสะอาด
ความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องตามที่
ถูกต้องตามที่
กาหนดในระดับ
กาหนดในระดับดี
ดีมาก

ปรับปรุง (1)
อธิบายการเย็บ
เสื้อผ้าด้วยการติด
กระดุมได้

สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือใน
การเย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการติดกระดุม
ได้บางส่วน

สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และ
เครื่องมือใน
การเย็บเสื้อผ้าด้วย
วิธีการติดกระดุม
ได้น้อยหรือไม่ได้
เลย
สามารถนาไปปรับ ไม่สามารถไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ได้
ได้
ทางานที่ได้รบั
มอบหมายได้เพียง
เล็กน้อย บางส่วน
ไม่ตรงต่อเวลาเป็น
บางครัง้

ทางานที่ได้รบั
มอบหมายไม่ครบ
ทุกส่วน และส่ง
งานไม่ตรงเวลา
เป็นประจา

ใบงาน/ผลงาน มี
ความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม
ถูกต้องเป็น
บางส่วน
ในระดับพอใช้

ใบงาน/ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบร้อยน้อยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)

คาชี้แจง : ครูผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แต่ละกลุ่มและให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ พฤติกรรม
ความ
การทางาน รับผิดชอบ
กลุ่ม
ต่อหน้าที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการประเมิน
การแสดง
การร่วมงาน
ความคิดเห็น กลุ่มอย่างมี
ความสุข

รวม
ระดับ
ความสาเร็จ คะแนน คุณภาพ
ของผลงาน (20)

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน
16-20
11-15
6-10
1-5

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)

เกณฑ์การสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุ่ม)
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
พฤติกรรม
มีการวางแผน
มีการวางแผนอย่าง มีการวางแผนอย่าง
การทางานกลุม่
อย่างเป็นระบบ เป็นระบบ และ
เป็นระบบ และแบ่ง
และแบ่งหน้าที่
แบ่งหน้าที่ของ
หน้าที่ของสมาชิก
ของสมาชิก
สมาชิกในกลุ่ม
ในกลุ่มเป็นบางครัง้
ในกลุ่ม
เป็นส่วนใหญ่
ความรับผิดชอบต่อ ทุกคนทาหน้าที่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่ มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
หน้าที่
ของตนเอง อย่าง รับผิดชอบ 1 คน ผิดชอบ 2 คนขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
การแสดงความ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกส่วนใหญ่ สมาชิกมากกว่า
คิดเห็น
ร่วมแสดงความ ร่วมแสดงความ
ครึ่งร่วมแสดง
คิดเห็น ภูมิใจที่ คิดเห็น ภูมิใจที่
ความคิดเห็นภูมิใจที่
สามารถซ่อมแซม สามารถซ่อมแซม สามารถซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการติด เสื้อผ้าด้วยการติด เสื้อผ้าด้วยการติด
กระดุมได้ด้วย
กระดุมได้ด้วย
กระดุมได้ด้วย
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
การร่วมงานกลุ่ม
อย่างมีความสุข

ทุกคนร่วม
กิจกรรมกลุม่
อย่างมีความสุข

ความสาเร็จ
ของผลงาน

ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กาหนดเวลา

ปรับปรุง (1)
ไม่มีการวางแผน
อย่างเป็นระบบ
และไม่มีการแบ่ง
หน้าที่ของสมาชิก
ในกลุ่ม
มีผู้มหี น้าที่แต่ไม่รับ
ผิดชอบ ๓ คนขึ้น
ไป

สมาชิกไม่ให้
ความร่วมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็น ภูมิใจที่
สามารถซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการติด
กระดุมได้ด้วย
ตนเอง
ร้อยละ 80 ของ ร้อยละ 60 ของ
ร้อยละ ๕๐ ของ
กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม กลุ่มร่วมกิจกรรม
กลุ่มอย่างมี
กลุ่มอย่างมีความสุข กลุ่มอย่างมี
ความสุข
ความสุข
ผลงานมีคุณภาพ ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไม่มี
เสร็จช้ากว่าเวลาที่ เสร็จไม่ทันตาม
คุณภาพ เสร็จไม่
กาหนดเล็กน้อย
กาหนด เวลา
ทันตามกาหนด
เวลา
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง1๓101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
ผลการสังเกตพฤติกรรม
สรุป
เลขที่ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ คะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

จานวน....................คน
จานวน....................คน

คิดเป็นร้อยละ...................
คิดเป็นร้อยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การซ่อมแซมเสือ้ ผ้า (การติดกระดุม) นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ดังนี้
ระดับดีมาก
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับดี
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับพอใช้
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จานวน............คน
คิดเป็นร้อยละ.........................
ความสาเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้อจากัดการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส้ อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
11. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

ใบความรู้ที่ ๑๗ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101 ภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3

การติดกระดุม มีวิธดี ังนี้
กระดุมมีก้าน คือกระดุมที่มีส่วนยื่นออกมาจากใต้เม็ดกระดุมเพื่อใช้เย็บ
ติดกับเสื้อผ้าการติดกระดุมชนิดนีจ้ ะไม่มีเส้นด้ายเย็บปรากฏบนเม็ดกระดุมวิธีติด
กระดุมมีก้านนิยมใช้เศษผ้ารองใต้ผ้าให้ตรงตาแหน่งก้านต้องทาเครื่องหมายที่
ต้องการเย็บ และต้องไม่ใช้ด้ายเย็บจนตึงเพราะจะทาให้เสื้อย่น มีขั้นตอนการติด
ดังนี้
1. วางกระดุมลงบนผ้าในตาแหน่งที่จะติดกระดุม สอดเข็มหมุดที่ห่วง
ก้านกระดุมเพื่อยึดไว้ชั่วคราว
2. แทงเข็มขึ้นด้านบนสอดเข้าไปในห่วงกระดุม แทงเข็มลงให้ทะลุผ้า
ด้านล่าง ดึงด้ายให้ตึงเอาเข็มหมุดออก
3. ท าแบบข้ อ 2 ซ้ าประมาณ 3–4 ครั้ ง พั น ก้ า นกระดุ ม ด้ ว ยด้ า ย
3 รอบ แทงเข็มลงใต้ชิ้นผ้าผูกปมให้แน่น ตัดด้ายออก
กระดุมไม่มีก้าน คือกระดุมที่มีรู 2 รู หรือ 4 รู ปรากฏให้เห็นบนเม็ ด
กระดุม การเย็บกระดุมชนิดนี้จะมองเห็นเส้นด้ายที่เย็บ วิธีการเย็บกระดุมไม่มี
ก้ า นถ้ า เป็ น กระดุ ม 2 รู ให้ ข มวดปลายหนึ่ ง ของด้ า ยเย็ บ ให้ เ ป็ น ปม ท า
เช่นเดียวกับเย็บกระดุม 2 รูหรืออาจแทงเข็มให้เส้นด้ายด้านบนทแยงไขว้กัน ก็ได้
มีขั้นตอนการทาดังนี้
1. กาเครื่องหมายตรงตาแหน่งที่ตอ้ งการจะติดกระดุม
2. ใช้ด้าย 2 ทบ ร้อยเข็ม เพื่อให้กระดุมแน่นหนาไม่หลุดลุ่ยง่าย ขมวด
ปลายด้ายทาปม ใช้เข็มแทงขึ้นตรงบริเวณที่ทาเครื่องหมายไว้ถึงด้ายให้แน่น
3. วางกระดุมลงตรงกลางแล้วสอดเข็มลอดรูกระดุม รั้งด้ายให้ตึง แทง
ขึ้นลงตามรูกระดุมกลับไปกลับมาหลายครั้งจนกระดุมแน่น
4. สอดด้ายใต้กระดุมซ่อนปมอีกครั้งแล้วตัดด้ายออก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา
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กระดุมแป๊บ ทาด้วยโลหะผสม มีลักษณะต่างไปจากกระดุมธรรมดา คือ
ประกอบด้วยฝาบนซึ่งมีปุ่มนูนตรงกลางและตัวรับซึ่งตรงกลางเป็นแอ่ง ต้องใช้คู่
กันเสมอทาให้ประกบกันสนิท การติดกระดุมแป๊บถ้าเป็นผ้าบางควรจะมีผ้าชิ้น
เล็ก ๆ รองข้างในตรงตาแหน่งที่เย็บกระดุมเพื่อความคงทน ส่วนใหญ่ใช้กับเสื้อ
สตรีสาหรับยึดสาบเสื้อหรือขอบแขนให้ติดกัน มีขั้นตอนการติดดังนี้
1. วางกระดุมลงในตาแหน่งที่ต้องการ แป๊บตัวผู้วางบนสาบเสื้อชิ้นบน
แป๊บตัวเมียวางบนสาบเสื้อชิ้นล่าง สนด้ายใส่เข็มขมวดปลายด้ายให้เป็นสองทบ
2. แทงเข็มสอดขึ้นลงในรูกระดุมทีละรู รูละ 3 ครั้ง เมื่อจะเย็บรูต่อไป
ให้แทงเข็มโดยซ่อนด้ายไว้ใต้ผ้าแล้วดึงเข็มขึ้น เมื่อเย็บครบ 4 รู้จึงผูกปมด้าย ทั้ง
แป๊บตัวผู้และตัวเมียมีวิธีการเย็บเหมือนกัน
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ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การซ่อมแซมเสือ้ ผ้าด้วยการติดกระดุม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิดช่างทา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒๐ เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนตั้งชื่อผลงานแล้วติดลงไปในช่องว่างทีก่ าหนดให้
ชื่อผลงาน......................................................

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ช่างคิด ช่างทา

๒๖๗

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :
หน่วยการเรียนรู้ที่

วัน เดือน ปี
๔

เรื่อง

ช่างคิดช่างทา

คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง

พอใช้

ค่อนข้างดี

กิจกรรม
๑. การบารุงรักษาและการซ่อมแซมของเล่น
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
๓. การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การเนา)
๔. การซ่อมแซมเสื้อผ้า (การติดกระดุม)

ดี

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครั้งต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ตั้งใจทางานจนเสร็จ

 มีสมาธิในการเรียน

 ทางานด้วยความประณีตเรียบร้อย

 _______________________
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บันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ชื่อ : ___________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งที่ฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.........................................................................
.........................................................................
...................................................................
...........................................
.......................................................................
สิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้ คือ
.........................................................................
.........................................................................
...................................................................
...........................................
.......................................................................
สิ่งที่ฉันจะทาให้ดีขึ้น คือ
.........................................................................
.........................................................................
...................................................................
...........................................
.......................................................................
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การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
การประเมินผลภาระงาน

ระดับคุณภาพ
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1 (ปรับปรุง)
ผลงานดีมากอธิบายเหตุ ผลงานพอใช้อธิบายเหตุผล ผลงานต้องปรับปรุง
ผลได้ มีความคิดริเริ่ม
การทางานไม่ชัดเจน
การอธิบายเหตุผลการ
สร้างสรรค์ดี
ทางานขาดความชัดเจน
ทักษะการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนการทางานดี มีขั้นตอนการทางาน
ขั้นตอนการทางาน
มีการอภิปราย
การอภิปราย
ควรปรับปรุงการอภิปราย
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
การปฏิบัตงิ านไม่ชัดเจน การปฏิบัตงิ านเป็นกลุม่
ต้องปรับปรุง
คุณนิสัยในการทางาน บอกถึงความเป็นเหตุ ความเป็นเหตุเป็นผล
ความเป็นเหตุเป็นผล
เป็นผล มุ่งมั่นใน
มุ่งมั่นในการทางาน
มุ่งมั่นในการทางานต้อง
การทางานพอใช้
มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากร ปรับปรุงความมี
มีคุณธรรมใช้ทรัพยากร คุ้มค่า ไม่ ชัดเจน
คุณธรรมใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า
คุ้มค่าต้องปรับปรุง
สมรรถนะ
ให้เหตุผลในการทางาน ให้เหตุผลในการทางานไม่ ปรับปรุงเหตุผล
ความสามารถในการ ถูกต้อง เลือกตัดสินใจ ชัดเจน เลือกตัดสินใจได้ การทางาน
แก้ปัญหา
ปฏิบัติได้
แต่ต้องแนะนา
เลือกตัดสินใจปฏิบัติ
ไม่ได้
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู้

สมรรถนะ
ทักษะการใช้ชีวิต

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีคุณธรรมในการ
ทางานร่วมกัน

ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีคุณธรรมในการ
ทางานไม่ชัดเจน

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
11-15
คะแนน หมายถึง ดี
6–10
คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ทางานร่วมกับผู้อื่นต้อง
ปรับปรุง และปรับปรุง
คุณธรรมในการทางาน

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๒๗๓
เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง(Rubrics)

ประเด็น
การประเมิน
1. เนื้อหาถูกต้อง

2. ความตั้งใจใน
การทางาน

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

3 (ดี)
ปฏิบัติงานตรงตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดให้
8 ใน 10 ส่วน ชัดเจน
นักเรียนอธิบายราย
ละเอียดของการทางานได้
มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานดี สนใจ ให้
ความร่วมมือในการ
ทางาน สมาชิกให้ความ
ร่วมมือ 80%
รู้จักหน้าที่ มาตรงเวลา
บางครั้ง ควบคุมตัวเอง
ในการทางานได้
พอสมควร

4. คุณธรรมในการ มีความซื่อสัตย์ในการ
ทางาน
ทางานบางครั้งเห็นแก่
ตนเองช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมงานบ้าง
การประเมินคุณภาพมีดังนี้
3 คะแนน หมายถึง ดี
2 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
2 (พอใช้)
ปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ที่
กาหนด ให้ 7 ใน 10 ส่วน
นักเรียนอธิบายรายละเอียด
ของการทางานได้
การปฏิบัตงิ านตามหน้าที่
รับผิดชอบพอสมควร
สมาชิกบางคน ให้ความ
ร่วมมือในการทางาน
มาเข้าเรียนสายไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีสมาธิ ทางานได้
ไม่ครบขั้นตอน ทางาน
สลับขั้นตอน
มีความซื่อสัตย์ในการ
ทางาน พอสมควร เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม

1 (ปรับปรุง)
ปฏิบัติงานตาม
จุดประสงค์ที่กาหนดให้
6 ใน 10 ส่วน นักเรียน
อธิบายรายละเอียดของ
การทางานได้
ไม่สนใจทางานสมาชิก
เห็นแก่ตัวไม่ให้ความ
ร่วมมือ ทาแต่ประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่างานกลุ่ม
ไม่เข้าเรียนตามเวลาเรียน
ขาดเรียน ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ไม่มีสมาธิ ทางานได้
ไม่ครบขั้นตอน
ขาดความซื่อสัตย์ในการ
ทางานเอาเปรียบเพื่อนๆ
เห็นแก่ตัว

๒๗๔

เลขที่

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ
ร่วมมือในการ
กล้าออกมา เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการ
ทากิจกรรม
แสดง
ด้วยความ
ประเมิน
ชื่อ-สกุล
ความสามารถ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

เลขที่

๒๗๕

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
รายการ
รับผิดชอบ รับฟังความ นาเสนอ
มีความคิด ทางานเสร็จ
ชื่อ-สกุล
งานที่ได้รับ คิดเห็น
ผลงานได้
ริเริ่ม
ตามเวลาที่
มอบหมาย ของผู้อื่น
น่าสนใจ
สร้างสรรค์ กาหนด
(๓ คะแนน) (๓ คะแนน) (๓ คะแนน) (๓ คะแนน) (๓ คะแนน)

เกณฑ์การประเมิน
11-15
คะแนน หมายถึง ดี
6-10
คะแนน หมายถึง พอใช้
1–5
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๒๗๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)
แบบตรวจผลงาน/ประเมินผลงาน
คาชี้แจง ให้ครูผู้สอนบันทึกคะแนนลงในช่องของแต่ละใบงาน โดยตรวจสอบจากรายการข้างล่างนี้
ความสะอาด 1 คะแนน ความสวยงาม 1 คะแนน ถูกต้องตามเนื้อหา 3 คะแนน

เลขที่

ชื่อ-สกุล

๑
(๕)

ใบงานที่
๒
๓
๔
(๕) (๕ ) (๕)

เกณฑ์ระดับคุณภาพ
11-15
คะแนน หมายถึง ดี
6-10
คะแนน หมายถึง พอใช้
1-5
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

๕
(๕)

รวม ระดับ
(๒๕) คุณภาพ

ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม

๒๗๗

แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางาน
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องรายการ
ที่นักเรียนได้แสดง พฤติกรรมนั้นๆ

ประเมินผลการ
ทางาน

ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่

แบ่งงานตาม
ความสามารถ

ชื่อ-สกุล

วางแผนการ
ทางาน

เลขที่

วิเคราะห์งานและ
กาหนด
วัตถุประสงค์

รายการ
สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมทุกรายการจึงจะผ่านเกณฑ์
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๒๗๘

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๓)

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านมุ่งมั่นในการทางาน
คาชี้แจง ให้ผปู้ ระเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแล้วทาเครื่องหมาย ลงในช่องรายการที่นักเรียนได้แสดง

ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย

ใบงานที่ ๐๒
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางาน

ชื่อ-สกุล

ทางานสาเร็จตามเป้าหมาย

เลขที่

ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางาน

ใบงานที่ ๐๑

ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรมทุกรายการจึงจะผ่านเกณฑ์
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ อน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

ภาคผนวก ข
แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

๒๗๙

๒๘๐

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.3)

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๒๘๑

๒๘๒

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.3)

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๒๘๓

แหล่งอ้างอิง : https://kaganonline.com/catalog/smartcards.php

๒๘๔

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.3)

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั ง ความคิ ด เป็ น การฝึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นรวบรวมข้ อ มู ล หรื อ ความรู้ จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า การอ่ า น
การฟังคําบรรยาย แล้วนําข้อมู ล มาจัดกลุ่ม เขียนเป็นภาพแสดงให้เ ห็นถึง โครงสร้าง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด โดยใช้รูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป็นการแสดงโครงสร้างของความสัมพันธ์ของกระบวนการคิด ตั้งแต่ต้นจนจบ ช่วยให้ม องเห็น ภาพรวม
ของความคิ ด และเค้ า โครงของความคิ ด ในเรื่ อ งที่ กํ า ลั ง คิ ด ทํ า ให้ ม องเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องความคิ ด
ทําได้โดยเขียนความคิดหลักไว้ตรงกลางและโยงเส้นให้สัมพันธ์กับความคิดรองความคิดย้อ น และความคิดที่แยกย่อย
ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็ขยายได้ต่อไปอีก ไม่มีทิศทางที่กําหนดแน่นอนตายตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ออกลูกเป็นไข่
ออกลูกเป็นตัว

สัตว์

สัตว์
บก

โป
รติสต์

สัตว์

สิ่งมีชีวิต

สัตว์

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไม่มีดอก

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๒๘๕

ผังแสดงความสัมพันธ์แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure)
ผัง แสดงความสัม พั น ธ์แ บบโครงสร้า งต้ นไม้ จะใช้ใ นการแสดงความสั ม พัน ธ์ข องเรื่ องที่ มี ค วามสํ าคั ญ
ลดหลั่นกันเป็นลําดับจากใหญ่ไปหาจุดเล็ก ๆ รูปร่างของการเขียนจะมีโครงสร้างลักษณะคล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้านหรือ
อาจจะมีลักษณะคล้ายแผนภูมิการบริหารองค์กรวิธีการเขียนให้เริ่มต้นหัวข้อเรื่องไว้ข้างบนหรือตรงกลางแล้วลากเส้น
ให้เชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ

การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข

การกระทา

ราก

การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา
เงื่อนไข
การกระทา

๒๘๖

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.3)

ผังรูปแบบเวนน์ (Venn Diagram)
เป็ น การวิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ของหรื อ แนวคิ ด ตั้ ง แต่ ๒ สิ่ ง ขึ้ น ไปว่ า ส่ ว นใดลั ก ษณะใด
ที่ มี ค วามเหมื อ นหรื อ ความต่ า งกั น เป็ น การคิ ด แบบหาตั ว ร่ ว มในสิ่ ง ที่ เ หมื อ นกั น ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นรู้ จั ก จํ า แนก
ความเหมื อนและความต่ างของสิ่ ง ของ สถานที่ และบุคคล หรือ อื่ น ๆ ได้ดี โดยการเขี ยนเป็นแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ ดังตัวอย่างนี้

เซลล์พืช

เซลล์สัตว์

ผนังเซลล์
คลอโรพลาสต์
รูปร่างเหลี่ยม
คงรูปได้นาน

รูปร่างกลม
อ่อนนุ่ม

เยื่อหุ้มเซลล์
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เป็ น การคิ ด แบบเป็ น วงจรหรื อ วงกลม โดยในวงกลมจะไม่ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น หรื อ จุ ด จบเพื่ อ เสนอขั้ น ตอน
ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เรียงลําดับเป็นวงกลม ตัวอย่างเช่น
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข์
ผัสสะ

อายตนะ

ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)

๒๘๗

ผังก้างปลา (The Fish Bone)
เป็ นการคิด หาสาเหตุ ของปั ญ หา เช่น แดงหนีเ รีย น เพราะสาเหตุใ ด เป็น ต้น การเขี ย นแผนผัง ทํ า ได้
โดยกําหนดเรื่องแล้วหาสาเหตุและผลต่าง ๆ ในแต่ละด้าน ตัวอย่างเช่น

ผังแบบลาดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียง
ตามลําดับขั้นตอน เป็นแผนผังที่แสดงให้เห็นถึงสภาพเหตุการณ์หรือเนื้อหาสาระที่เป็นกระบวนการเรียงตามลําดับ
ต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น

288

คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.3)

ภาคผนวก ค
แบบบันทึกการเรียนรู้
(Learning Logs)
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การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู้ เป็นการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนได้
เรียนรู้จากเนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ของตน การประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนของผู้เ รียนและการค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้ง
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม
แนวทางการใช้การประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs)
ก่อนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ ครูควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของ
การประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ ลักษณะของการเขียนประโยชน์ ความยาวของการบันทึกการเรียนรู้
ที่เขียนในแต่ละครั้งเกณฑ์การเขียน การกาหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ การยกตัวอย่างของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู้ของตนเองได้
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทาร่วมกับนักเรียนเพื่อแนะนาวิธีการเขียนแบบสะท้อนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึก การเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้
ที่สัม พันธ์กั บ เนื้อ หาที่ เรียน เพราะสามารถเขียนได้ง่ายกว่า จะท าให้ผู้เ รียนมี ก าลังใจในการเขียนบันทึ ก
การเรียนรู้
การให้ผลสะท้อนกลับของครูต่อนักเรียนควรท าด้วยความเต็มใจ ครูอ่านบันทึ กการเรียนรู้แล้วพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเป็นการแนะนาแนวทาง
การให้ความคิดเห็นการให้กาลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปัญหาที่ผเู้ รียนถาม รวมไปถึงการตั้งคาถามเพื่อให้
นัก เรียนได้ มี ก ารคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มายัง ผู้ส อน หากครู มี เ วลาควรอ่ านบัน ทึ ก การเรีย นรู้แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอ่านสิ่งที่นักเรียนบันทึกพร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสร้างสรรค์
การประเมินการเรียนรู้ของนัก เรียนแต่ล ะคน โดยการประเมินตนเอง (Self Reflection)/
การทาแบบบันทึกการเรียนรู้ (Learning logs) เพื่อเปิดโอกาสได้สะท้ อนคิดสิ่งที่ เรียนรู้ทั้ งที่ท าได้ดีและ
ยังต้องพัฒนา โดยให้นักเรียนทาแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และทาแบบ
บันทึกการเรียนรู้ ในช่วงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครู เติมประเด็นสาคัญที่สอดคล้องกับสาระ
การเรี ย นรู้ ห รื อ หั ว เรื่ อ งของแต่ ล ะวิ ช า ให้ เ ด็ ก ประเมิ น ตนเอง ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ ค รู น าข้ อ มู ล จากแบบบั น ทึ ก
เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไป
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 (การงานอาชีพ ป.3)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน
ของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : _________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน____________พ.ศ._____
หน่วยการเรียนรู้ท_ี่ ______________เรื่อง______________________________________________
คาชี้แจง
๑. ระบายสีลงใน ของแต่ละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้
เพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ค่อนข้างดี
ดี
กิจกรรม

ดีมาก

ระดับความสามารถ

๒. นับจานวนดาวจากตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังนี้
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
จานวน..............................
สรุป : วงกลมรอบผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุด
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ค่อนข้างดี
ดีมาก
3. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทาเพื่อพัฒนาการเรียนในครัง้ ต่อไป (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 _______________________

 _______________________

 _______________________

 ______________________
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรู้ที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทาได้ตามระดับการประเมิน
เหล่านี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก ค่อนข้างดี ดี พอใช้ ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก ค่อน ดี พอใช้ ปรับ
ข้างดี
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕

2. สิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจ / ยังทาได้ไม่ดี คือ……

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทาให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไป

(สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)

……………………………………………..............................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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คาถามการบันทึกผลหลังสอนสาหรับครูปลายทาง
**********************************************************************************
1. การเข้าสู่บทเรียนช่วยให้นักเรียนของฉันกระตือรือร้น กับบทเรียนที่จะเรียนต่อไปหรือไม่ เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการช่วยให้นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม่ อย่างไร
2. วันนี้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ต่อไปฉันควรจะทาอย่างไร เพื่อสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น
3. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม่ ฉันพอใจกับการจัดกลุม่ ของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับให้การจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกว่าเดิม
4. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเป็นไปตามความแตกต่างของนักเรียนในชั้นหรือไม่ อย่างไร
5. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่น่าสนใจหรือแตกต่างในระหว่างการเรียนจากที่ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
6. ในวันนี้ ฉัน มี ป ฏิสัม พั น ธ์กั บ นัก เรี ยนของฉัน ในรูป แบบใดบ้ าง (เช่น ให้ก าลัง ใจ กล่าวชมเ ชย
ให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ)
7. วันนี้ฉันมีปัญหาในการกากับชั้นเรียนหรือไม่ หากมี ฉันใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา
8. ในชั่วโมงนี้มีส่วนดี ๆ อะไรบ้างที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรู้สึกว่าเป็นไปตามความคาดหวัง
9. สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ในวันนี้
10. ตามความรู้ สึก ของฉัน นัก เรี ย นชอบอะไรมากที่ สุด ในการเรีย นวั น นี้ และสิ่ง ใดที่ นัก เรี ย น
ยังตอบสนองไม่ดีพอ
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คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.3)

คณะผู้จัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทาคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
ข้าราชกา รบานาญ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกญ
ั ญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา
นายเทวรัฐ โตไทยะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
นายจุฬา ชิณวงศ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
นายสมัย ธนะศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
น่าน เขต ๒
นายโกวิท เพลินจิตต์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตู้จินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
ข้าราชการบานาญ สพป.พังงา

คณะผู้จัดทาคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
๑. นางฉวี ณ ตะกั่วทุ่ง
๒. นายปรีชา เดือนนิล
๓. นางสาวจงรักษ์ษ รัตนวิฑูรณ์
๔. นางอุไร เปียงใจ
๕. นางประภัสสร โกศัลวัฒน์
๖. นางยุวดี ชุมปัญญา
๗. นางนิติพร ศรีโนนทาง
๘. นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส
๙. นายปริญญา อุปลา
๑๐. นางสายพลอยนภัส ทัศนพงษ์
๑๑. นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
๑๒. นางรัตนาภรณ์ คาฝุย
๑๓. นางสาวปาริชาต บุษบงศ์
๑๔. นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
๑๕. นางวานิตย์ ธานี
๑๖. นางสาวนันทพัชร์ ศุภธีรารักษ์
๑๗. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
๑๘. นายศิริ ไชยช่อฟ้า
๑๙. นางจินตนา ไชยช่อฟ้า
๒๐. นางสาวพรพิมล ยอดแก้ว
๒๑. นายจาลอง ไชยยา
๒๒. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ์
๒๓. นางวิภาพร แก่นอ้วน
๒๔. นางวิภาดา ขุนนิตย์
๒๕. นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม
๒๖. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นางสาวปัญจนี อุ้ยเฉ้ง
๒๘. นางสาววนิดา หินน้อย
๒๙. นางสาววินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง
๓๐. นางลัดดา สุขศรี
๓๑. นายสมชาย นาวีว่อง
๓๒. นายอิสรานันท์ ชนะภัย
๓๓. นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ
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ข้าราชการบานาญ
ประธาน
ข้าราชการบานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ข้าราชการบานาญ
สพป.น่าน เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สพป.น่าน เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก์
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดังบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านปางปุก
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านปางกอม
สพป.น่าน เขต ๒
ศึกษานิเทศก์
สพป.น่าน เขต ๒
ครูโรงเรียนบ้านหัวคา
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชาธานี เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางกัน
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านถ้าทองหลาง
สพป.พังงา
รองผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่านสะบ้า
สพป.พังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจัน
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบ้านทุง่ เจดีย์
สพป.พังงา
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๓๔. นางสาวเสาวณี โบบทอง
๓๕. นายเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นางสายรุง้ ติ๊บขัน
๓๗. นายสมศักดิ์ สุทธการ
๓๘. นางเทียมจิต หาญยุทธ
๓๙. นายนันตชัย แอบู
๔๐. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นายอนันต์ หาญจิตร
๔๒. นายเจษฎา อนันตศรี
๔๓. นายไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นางสาวสุทิศา พู่พฒ
ั นศิลป์
๔๕. นายนพรัตน์ ทองอยู่
๔๖. นางอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นางสาวจิราภรณ์ เพชรเรือง
๔๘. นายสุนทร หนูอินทร์
๔๙. นางนาตญา สัตถาผล
๕๐. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน
๕๑. นางสาวดารุณี มุงคุณ
๕๒. นายพิพัฒน์ สอนสมนึก
๕๓. นางจินดา ก่อบุญ
๕๔. นางสาววราภรณ์ เขตโสภา
๕๕. นางทิพย์สุดา ธิศรี
๕๖. นางปิยาภรณ์ พละศักดิ์
๕๗. นายวิสูตร สวนไผ่
๕๘. นางสุจินต์ สวนไผ่
๕๙. นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นายอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นายบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง

ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าหิน
ครูโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าจืด
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านย่าหมี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าเขา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปกปุย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสามช่อง
ครูโรงเรียนบ้านคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง
ผู้อานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบญ
ุ เรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบ้านบะนกทา
ครูโรงเรียนบ้านกุดเรือคา
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ครูโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ์ “ชัยทวี” อุปถัมภ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านชมภูพาน
ครูโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์
ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต ๒

สพป.พังงา
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.น่าน เขต ๒
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้จัดทาคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
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คณะกรรมการปรับปรุงคู่มอื ครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.2563)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบลู ชล

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผู้อานวยการกลุม่ พัฒนาการเรียนรู้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
รองศาสตราจารย์เฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวกุศลิน มุสกิ ุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์สนธิดา เกยูรวงศ์
คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา แจ่มฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารวิชาการ ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางวิภา ตัณฑุลงษ์
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะทางานปรับปรุงคู่มื อครู แผนการจัดการเรีย นรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพุทธิยา พันแสง
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
3. นางสาวอรอนงค์ สุดสาคร
4. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
5. นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด
6. นางสุนทรี สาธุภาพ
7. นายวิทยา ปัญญายืน

ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทางานตรวจและแก้ไ ขคู่มื อครู แผนการจัดการเรีย นรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู้
สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพุทธิยา พันแสง
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. นางสาวอรอนงค์ สุดสาคร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสุนทรี สาธุภาพ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นายวิทยา ปัญญายืน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะทางานตรวจ/บรรณาธิการกิจ คู่มื อครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ 60 พรรษา และชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
1. นางพุทธิยา พันแสง
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์
ข้าราชการบานาญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. นางศิริรัตน์ มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
7. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

