คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คํานํา
ดวยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุงหมายใหการศึกษาบมเพาะ
สมรรถนะให แก ผู เ รี ย น เพื่ อสร า งคุ ณลั กษณะสํ าคั ญ ๔ ประการให กับ คนไทย อั น ได แก ๑) มี ทัศนคติ ที่ ดี
และถูกตอง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
พระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา พัฒนาตอยอด โครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกดาน อาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณเทคโนโลยี
บุคลากร และกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สรางโอกาส
การเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจํานวน
๑๕ ชองสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต าง ๆ และผูสนใจทั่ว ประเทศ เพื่อใหประเทศไทยเปนสังคมแหง ปญ ญา
มีจิตอาสาในการสรรคสรางและพัฒนาประเทศใหมั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมา
เป น การสอนออกอากาศในแนวใหม บั น ทึ กเทปการสอนจากห อ งเรีย นตน ทางของโรงเรีย นวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ า นทางเว็ บ ไซต www.dltv.ac.th
และ Application on mobile DLTV ของมูล นิธิ และมีคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงครบ
ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น
วัฒนธรรมและบริบทของแตละโรงเรียน
คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุมสาระ
การเรียนรูเพื่อใหครูปลายทางใชในการเตรียมการสอนลวงหนา รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ไดแก ใบงาน
ใบความรู แบบฝกหัด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
นั บ เป น พระมหากรุ ณาธิ คุณอย า งหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงมุงมั่น พัฒ นา
ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษาทางไกลผ า นดาวเทีย ม เพื่อพัฒ นาสังคมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทย
ใหเขมแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองคทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
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สารบัญ
คํานํา
หนังสือรับรองความรวมมือการพัฒนาคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อการสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม
สารบัญ
คําชี้แจงการรับชมรายการออกอากาศดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม
คําชี้แจงรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
คําอธิบายรายวิชา กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
โครงสรางรายวิชาการ งานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๑ งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑
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หนวยการเรียนรูที่ ๒ เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๒
บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)

๗๑
๗๖
๙๐
๑๐๓
๑๑๗
๑๓๐
๑๓๑

หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยในการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

๑๓๒
๑๓๗
๑๕๒
๑๖๔
๑๗๗

ง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๓

หนา
๑๘๙
๒๐๐

หนวยการเรียนรูที่ ๔ หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๔
บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)

๒๐๑
๒๐๖
๒๒๐
๒๓๓
๒๔๕
๒๕๗
๒๗๓
๒๘๗
๒๘๘

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก แบบประเมินรวม
ภาคผนวก ข แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
ภาคผนวก ค แบบบันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
คณะผูจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา

๒๘๙
๒๙๐
๒๙๘
๓๐๗
๓๑๓

จ
คําชี้แจง
การรับชมรายการออกอากาศดวยระบบทางไกลผานดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ใหบริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จํานวน ๑๕ ชองรายการ ทั้งรายการสด (Live) และ
รายการยอนหลัง (On demand) สามารถรับชมผานชองทาง ตอไปนี้
๑. www.dltv.ac.th
๒. Application on mobile DLTV
- ระบบ Android เขาที่ Play Store/Google Play พิมพคําวา DLTV
- ระบบ iOS เขาที่ App Store พิมพคําวา DLTV
หมายเลขชองออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ๑๕ ชองรายการ
รายการในเวลาเรียน
รายการนอกเวลา
ชอง (DLTV) ชอง (TRUE)
(ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.) (ชวงเวลา ๑๔.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น.)
DLTV ๑
ชอง ๑๘๖ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ สถาบันพระมหากษัตริย
DLTV ๒
ชอง ๑๘๗ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ความรูรอบตัว
DLTV ๓
ชอง ๑๘๘ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
DLTV ๔
ชอง ๑๘๙ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
DLTV ๕
ชอง ๑๙๐ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ศิลปวัฒนธรรมไทย
DLTV ๖
ชอง ๑๙๑ รายการสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ หนาที่พลเมือง
DLTV ๗
ชอง ๑๙๒ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
DLTV ๘
ชอง ๑๙๓ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
ภาษาตางประเทศ
DLTV ๙
ชอง ๑๙๔ รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
การเกษตร
DLTV ๑๐ ชอง ๑๙๕ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๑
รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
DLTV ๑๑ ชอง ๑๙๖ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๒
สุขภาพ การแพทย
DLTV ๑๒ ชอง ๑๙๗ รายการสอนชั้นอนุบาลปที่ ๓
รายการสําหรับผูสูงวัย
DLTV ๑๓ ชอง ๑๙๘ รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
DLTV ๑๔ ชอง ๑๙๙ รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
DLTV ๑๕ ชอง ๒๐๐ รายการพัฒนาวิชาชีพครู
*หมายเหตุ : รายการสอนออกอากาศในเวลาเรียนระดับชั้นปฐมวัย ชวงเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

ฉ
การติดตอรับขอมูลขาวสาร
๑. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐๒ ๒๘๒ ๖๗๓๕
๒. สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ – ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดตอเรื่องเว็บไซต)
dltv@dltv.ac.th (ติดตอเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘
Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
Website : http://www.kkws.ac.th

๔. ชองทางการติดตามขาวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th
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คําชี้แจง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
๑. แนวคิดหลัก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดสาระการเรียนรู จํานวน ๘ กลุม
สาระการเรี ย นรู ครู ผู ส อนต องจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนโดยนําความรูดานเนื้อหาวิช ามาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการฝกทักษะใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดสมรรถนะสําคัญของผูเ รี ย น
๕ ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ประการ ดังนี้
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน ๕ ประการ
๑) ความสามารถในการสื่อสารเปนความสามารถในการรับสารและสื่อสารมีวัฒนธรรมในการใชภาษา
๒) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดอยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อใชในการตัดสินใจ เกี่ยวกับตนเอง สังคมไดอยางเหมาะสม
๓) ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญ
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม
๔) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการเขาใจและเคารพตนเอง สามารถนํา
กระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเองการเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน
และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม
๕) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีการแกปญหา
อย า งสร า งสรรค ถู ก ต อ งเหมาะสม มี คุ ณ ธรรมด า นต า ง ๆ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่ อ
การพัฒนาตนเอง สังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค ๘ ประการ เพื่ อ ให ส ามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสัง คมอย า งมี ค วามสุ ข
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑) รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒) ซื่อสัตย สุจริต
๓) มีวินัย
๔) ใฝเรียนรู
๕) อยูอยางพอเพียง
๖) มุงมั่นในการทํางาน
๗) รักความเปนไทย
๘) มีจิตสาธารณะ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิ ต
การอาชีพมาใชประโยชนในการทํางานอยางมีความริเริ่มคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล
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เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางานในชีวิตประจําวัน ชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทําลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข
หลั กการออกแบบกิ จ กรรมมี การบู ร ณาการดา นคุณลั กษณะในแผนการจัดการเรีย นรู ที่ คํานึงถึ ง
คุณลักษณะที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมีทักษะดานภาษาหลังการเรียนรู สอดคลองตามเปาหมายของ
หนวยการเรียนรู มีเจตคติที่ดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย และมีจิตอาสา ครูผูสอนควรปลูกฝง
คุณลักษณะอันพึงประสงคใหแกผูเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค
และเปนคนดีของสังคม
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู
แนวคิดสําคัญของการจัดศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสให
ผู เ รี ย นคิ ด และลงมื อปฏิ บั ติดว ยกระบวนการที่ห ลากหลาย เพื่อเกิดการเรีย นรูและพัฒ นาตนเองเต็ ม ตาม
ศักยภาพ การประเมินการเรียนรูจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
เพราะสามารถทําใหผูสอนประเมินระดับพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ ใหความสําคัญของการบูรณาการความรูคุณธรรม กระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม
ของระดับการศึกษา ไดระบุใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
๑) สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๑) จั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมให ส อดคล อ งกั บ ความสนใจและความถนั ด ของผู เ รี ย น
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(๒) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
(๓) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําไดคิดเปนทําเปน
รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(๔) จัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(๕) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ มีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตาง ๆ
(๖) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๒) การจัดสภาพแวดลอมสงเสริมการเรียนรู
(๑) จัดสภาพแวดลอม หองเรียน หรือภายนอกหองเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู สะอาด มีความเปน
ระเบียบ ตกแตงหองเรียนใหนาอยู มีมุมตาง ๆ ในหองเรียน มีที่เก็บวัสดุอุปกรณ และงายตอการนํามาใช
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มีปายนิเทศใหความรู ภายนอกหองเรียนจัดบรรยากาศใหเปนธรรมชาตินาอยู รมรื่นและเหมาะกับกิจกรรม
การเรียนรู ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
(๒) จัดสภาพแวดลอม หรือหองใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการ
(๓) จัดสื่อ อุปกรณ ที่เกี่ยวกับการเรียนรูอยางเพียงพอ เหมาะสม
(๔) จัดหาเครื่องมือแสวงหาความรู หรือ ชองทางเสนอขาวสารตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับรูขอมูล
ขาวสารที่ทันสมัยปจจุบันอยูเสมอ
๓) ครูผูสอน
การจัดการเรียนรูตามแนวดังกลาว จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งของ
ผูเรียนและผูสอน กลาวคือลดบทบาทของครูผูสอน จากการเปนผูบอกเลา บรรยาย สาธิต เปนการวางแผน
จัดกิจกรรมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กิจกรรมตาง ๆ จะตองเนนที่บทบาทของผูเรียนตั้งแตเริ่ม คือ รวมวางแผน
การเรี ย น การวั ดผล ประเมิ น ผล และต องคํานึงวากิจ กรรมการเรีย นนั้น เนน การพัฒ นากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบัติศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงเรียนรูหลากหลาย ตรวจสอบ
วิ เ คราะห การแก ป ญ หา การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ซึ่ ง กั น และกั น การสร า งคํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ที่ สื บ ค น ได
เพื่อนําไปสูคําตอบของปญหาหรือคําถามตาง ๆ และสรางองคความรู ทั้งนี้กิจกรรมการเรียนรูเหลานี้ตอง
พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ทั้งทางรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา
หลักการจัดกระบวนการเรียนรู กลุ มสาระการเรี ยนรูการงานอาชี พระดับชั้น ประถมศึกษา มุงเนน
ใหผูเรียน เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัวเขาใจ
มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี
ตออาชีพ ดังนี้
๑) ควรใหนักเรียนทุ กคนมีสว นรว มในกิ จ กรรมการเรี ยนรู ตลอดเวลาดวย การกระตุนใหนั ก เรี ย น
ลงมือปฏิบัติและอภิปรายผล โดยใชเทคนิคตาง ๆ ของการสอน เชน การนําเขาสูบทเรีย น การใชคําถาม
การเสริมพลังมาใชใหเปนประโยชน ที่จะทําใหการเรียนการสอนนาสนใจและมีชีวิตชีวา
๒) ครูควรมีการวางแผนการใชคําถามอย างมีประสิทธิภ าพ เพื่อจะนํานักเรีย นเขาสูบ ทเรี ย นและ
ลงขอสรุปไดโดยที่ไมใชเวลานานเกินไป ครูควรเลือกใชคําถามที่มีความยากงายพอเหมาะกับความสามารถ
ของนักเรียน
๓) เมื่อนักเรียนถาม อยาบอกคําตอบทันที ควรใหคําแนะนําที่จะชวยใหนักเรียนหาคําตอบไดเอง
ครูควรใหความสนใจตอคําถามของนักเรียนทุก ๆ คน แมวาคําถามนั้นอาจจะไมเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังเรียนอยู
ก็ตาม ครูควรจะชี้แจงใหทราบและเบนความสนใจของนักเรียนกลับมาสูเรื่องที่กําลังอภิปรายอยู สําหรับปญหา
ที่นักเรียนถามมานั้น ควรจะไดหยิบยกมาอภิปรายในภายหลัง
๔) การสํารวจตรวจสอบซ้ํา เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ดังนั้น ในการจัดการเรียนรู
ครูควรย้ําใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบซ้ําเพื่อนําไปสูขอสรุปที่ถูกตองและเชื่อถือได
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กระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
การเรียนรูจากแหลงเรียนรูโดยผูเรียนลงมือปฏิบัติ ไดแก
๑) การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม เชน บทบาทและหนาที่ ของสมาชิ ก
ในบ าน การแต งกายการเก็ บ ของใช การหยิบ จับ และใชของใชสว นตัว การจัดโตะ/ตู/ ชั้น การจัดเตรีย ม
อุป กรณ การเรี ย น การทํ า ความสะอาดรองเทา กระเปานักเรียน การกวาด ถู ปดกวาด เช็ดถู บานเรือน
การทําความสะอาดหองเรียน
๒) การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทํางานอยางปลอดภัย เชน การทําความคุนเคย
การใชเครื่องมือ การปลูกผักสวนครัว การปลูกไมดอกหรือไมประดับ การรดน้ําตนไม การถอนและเก็บวัชพืช
การขยายพันธุพืช การดูแลพันธุพืช การเลือกเลี้ยงสัตวเลี้ยง การประยุกตวัสดุสิ่งของเปนของใชของตกแตง
การบํารุงรักษาของเลน การซอมแซมของใชสวนตัว การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ โดยใชวัสดุในทองถิ่น
การซอมแซมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
๓) มารยาทตาง ๆ ในการใชชีวิตรวมกับผูอื่น เชน การตอนรับในโอกาสตาง ๆ การรับประทานอาหาร
การใชหองเรียน/หองน้ํา/หองสวม
๔) การจัดการในการทํางาน และทักษะการทํางาน อยางเปนระบบ ประณีต
๕) มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาสามารถนําไปประกอบอาชี
พที่สุจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
๓. สื่อการจัดการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรู เปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุน การจัด กระบวนการเรียนรู ใหนักเรียนได รั บ
ความรู ทักษะกระบวนการไดงายในระยะเวลาสั้นและชวยใหเกิดความคิดรวบยอดอยางถูกตองและรวดเร็ว
สื่อที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรูมีดังนี้
๑) ใบความรู ใบงาน แผนภาพนําเสนอขอมูล
๒) คลิป/วีดิทัศน/ภาพขาวสถานการณปจจุบัน
๓) สถานการณสมมุติ
๔) สื่อบุคคล
แหลงเรียนรู เปนเครื่องมือสรางคุณลักษณะการใฝเรียนรูที่ทุกคนตองใฝรูตลอดชีวิต ดังนี้
๑) แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
๒) แหล ง เรี ย นรู ภ ายนอกโรงเรี ย น ได แ ก ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง
หองสมุดประชาชน หองสมุดแหงชาติ
หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญและเปนหัวใจสําคัญของผูเรียนในการศึกษาคนควา โรงเรียนควรจัด
หองสมุดกลาง หองสมุดหมวดวิชา มุมหนังสือในหองเรียน หองสมุดเคลื่อนที่ รถเคลื่อนที่ หองสมุดประชาชน
ลวนเปนแหลงเรียนรูจะทําใหผูเรียนไดเรียนรูและปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีในการสงเสริมนิสัยรักการอาน
๓) แหลงเรียนรูออนไลน
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยตาง ๆ
- กระทรวงวัฒนธรรม
ฯลฯ
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๔. การวัด และประเมินผลการเรียนรู
จุดประสงคสําคัญของการประเมินการเรียนรูคือการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
ผูสอนหรือหลักสูตรวางไว ปญหาที่พบในปจจุบันก็คือ ผูบริหาร ผูสอน ตลอดจนผูปกครองเปนจํานวนมาก
ยังใหความสําคัญการเรียนรูแบบทองจําเพื่อสอบ หรือการเรียนรูเพื่อแขงขัน ซึ่งถือเปนการเรียนรูแบบผิวเผิน
มากกวา การประเมินการเรียนรูระหวางเรียนการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งผลลัพธของการเรียนรูจะยั่งยืนกวา
(กุศลิน มุสิกุล, ๒๕๕๕; ขจรศักดิ,์ เพ็ญจันทรและวรรณทิพา รอดแรงคา, ๒๕๔๘)
ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาสมรรถนะดานตาง ๆ ของผูเรียนนั้นจําเปนตองมีการประเมินการเรียนรู
อยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตน ระหวาง และสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู โดยใชการประเมินในรูปแบบที่หลากหลาย
สอดคล องตามวั ตถุ ป ระสงค ของการเรี ย นรูรูป แบบการประเมิน การเรียนรู ไดแก การประเมิน การเรียนรู
ระหว า งเรี ย น (Formative Assessment) การประเมิ น การเรี ย นรู ส รุ ป รวม (Summative Assessment)
และการประเมินการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู
และการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผูสอนจําเปนตองสะทอนการประเมินใหผูเรียนรับทราบเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง และผูสอนตองนําผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อทบทวนและปรับแผนการจัดการเรียนรูเพื่อให
สามารถดําเนินการแกไข ชวยเหลือ หรือหาวิธีการตาง ๆ เพื่อชวยใหผูเรียนแตละคนเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดตามแตละจุดประสงคการเรียนรูหรือเปาหมายของตัวชี้วัดตาง ๆ (กุศลิน มุสกิ ุล, ๒๕๕๕)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน
เพื่ อพั ฒ นาผู เรี ย นและเพื่ อการตั ดสิ น ผลการเรีย น ในการพัฒ นาคุณภาพการเรีย นรูของผูเรีย นใหป ระสบ
ความสําเร็จนั้น ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู
สะท อนสมรรถนะสํ า คั ญ และคุ ณลั กษณะอัน พึงประสงคของผูเรีย น ซึ่งเปน เปาหมายหลักในการวัดและ
ประเมินการเรียนรูในทุกระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๒)
การวัดและประเมินผลการเรียนรูที่ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู ใหความสําคัญของการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติ ดังนี้
๑) วิธีการประเมิน
(๑) การวั ด และประเมิ น ก อ นเรี ย น เพื่ อ ตรวจสอบความพร อ ม และความรู เ ดิ ม ของผู เ รี ย น
(ผสมผสานในกิจกรรมการเรียนรูขนั้ นํา)
(๒) การวั ด และประเมิ น ระหว า งเรี ยน ไดแก ดานความรู ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะ
โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ถามตอบพรอมแสดงเหตุผล ตรวจชิ้นงาน การนําเสนอ (ผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนรูขั้นสอน) จุดมุงหมายของการประเมินระหวางเรียนมีดังนี้
(๒.๑) เพื่อคนหาและวินิจฉัยวาผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหา มีทักษะความชํานาญรวมถึง
มีเจตคติทางการเรียนรูอยางไรและในระดับใด เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูไดอยางเหมาะสมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ
(๒.๒) เพื่อใชเปนขอมูลปอนกลับใหกับผูเรียนวามีผลการเรียนรูอยางไร
(๒.๓) เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการสรุ ป ผลการเรี ย นรู แ ละเปรี ย บเที ย บระดั บ พั ฒ นาการด าน
การเรียนรูของผูเรียนแตละคน
(๓) การวั ด และประเมิ น หลั ง เรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบความสํ า เร็ จ ตามจุ ด ประสงคร ายแผน เป น
การพัฒนาในจุดที่ผูเรียนอาจจะเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมถูกตอง (ผสมผสานในกิจกรรมขั้นสรุป) และ
เพื่อตัดสินผลการจัดการเรียนรู เปนการประเมินหลังจากผูเรียนไดเรียนไปแลว ผลจากการประเมินประเภทนี้
ใชประกอบการตัดสินผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับระดับคะแนนใด
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(๔) ประเมินรวบยอดเมื่อสิ้นสุดหนวยการเรียนรู ดําเนินการดังนี้
การประเมิ น โดยครู ผู ส อน เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพผู เ รี ย นว า บรรลุ เ ป า หมายของหน ว ย
การเรียนรูตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะและ เจตคติ หรือไม เชน การทําโครงงาน การนํา
ความรูไปใชเพื่อพัฒนาสังคมในรูปแบบตาง ๆ
การประเมินโดยผูเรียนแตละคน โดยการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) ควรให
ผูเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยังตองพัฒนา
(ตัวอยางแบบบันทึกการเรียนรู ดูภาคผนวก ค) ควรใหผูเรียนไดประเมินการเรียนรูยอยหลังจบการเรียนรู
แตละหนวยการเรียนรู และประเมินการเรียนรูรวมในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูสามารถ
เลือกใชชุดคําถามและจํานวนขอใหเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน ชวงเวลาและธรรมชาติของแตละวิชา ทั้งนี้
ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึก
พรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค รวมทั้งใชประโยชนจากขอมูลในแบบบันทึก
เพื่อพัฒนาการสอนของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป
๒) ผูประเมิน ไดแก เพื่อนประเมินเพื่อน ครูประเมินผูเรียน ผูเรียนประเมินตนเอง และผูปกครอง
รวมประเมิน
การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานการปฏิบัติงาน ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ เปน
การประเมินเพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข ดังนี้
๑. อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
๒. ใชทักษะการจัดการในการทํางานเปนขั้นตอน อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค
ดวยความขยัน อดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
๔. มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๕. คําแนะนําบทบาทครูปลายทางในการจัดการเรียนรู
ครูปลายทางควรมีบทบาทการสอนคูขนานกับครูตนทางในการกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุก
ขั้นตอนการสอน ดังนี้
๑) ขั้นเตรียมตัวกอนสอน
(๑) ศึกษาทําความเขาใจคําชี้แจงและทําความเขาใจเชื่อมโยง ทั้งเปาหมาย กิจกรรมและการวัดผล
และประเมินผลระหวางหนวยการเรียนรูกับแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมง
(๒) ศึ กษาค น คว า ความรู เ พิ่มเติม จากแหลงเรีย นรู หนว ยงาน องคกรที่ใหความรูที่เชื่อถือ ได
รวมทั้งเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนอยางรอบดาน
(๓) ปรับ/ประยุกตหรือเพิ่ม เปาหมายทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะที่เปนจุดเนน
และที่เปนปจจุบันตามบริบทของหองเรียน โรงเรียน ชุมชน รวมถึงการวัดประเมินทักษะกระบวนการเรียนรู
ตามศักยภาพของผูเรียน และตามสภาพจริง
(๔) ศึกษาคลิปบทเรียนที่มีการอัพโหลดลวงหนาเพื่อทําความเขาใจการจัดกิจกรรม PowerPoint
และสื่อตาง ๆ ที่ครูใชประกอบการสอน โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมในขั้นตอนชวงการปฏิบัติ ทั้งดานวิธีการ
สื่อที่ใช และชวงเวลาของการทําแตละกิจกรรมเพื่อนํามาวิเคราะหและหาแนวทางเตรียมนักเรียน/ชวยเหลือ
สงเสริม/อํานวยความสะดวกนักเรียนตามบริบทของหองเรียนของตนใหสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเต็มตามศักยภาพ

ฐ
(๕) เตรี ย มใบงาน (ที่ คัดเลื อกสําหรับ มอบหมายใหนักเรีย นไดทําตามเห็น ควรและเหมาะสม)
รวมทั้งการเตรียมอุปกรณตามระบุในแผนฯและ/หรือที่ปรากฏในคลิป (ในกรณีมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
(๖) ติดตามขอมูลรายละเอียดการจัดกิจกรรมในชวงการปฏิบัติตามกําหนดการสอนที่มีรายละเอียด
ของสื่อการสอน ใบงาน ใบความรู บนเว็บไซต www.dltv.ac.th
๒) ขั้นการจัดการเรียนรู
(๑) สรางการมีสวนรวมของนักเรียนในการทํากิจกรรม เชน กระตุนใหนักเรียนคิด ตอบคําถามของ
ครูตนทาง ฟงเฉลยและชวยเสริม/อธิบาย/ในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ชมเชย/ใหกําลังใจหากนักเรียนทําไดดี
(๒) ใหความชวยเหลือนักเรียนที่ตามไมทัน เชนอธิบายเพิ่มเติมเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูตอไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(๓) กํากับดูแลใหมีวินัยในการเรียนเชน ไมเลนหรือพูดคุยกัน ปฏิบัติตามคําสั่งในการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๔) อํานวยความสะดวกในการเรียนรู เชน จัดเตรียมสื่อการเรียนรู/อุปกรณ
(๕) สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเชน คุณลักษณะผูเรียน, สมรรถนะสําคัญของผูเรียน การจัดการเรียนรู/
การปฏิบัติงาน ความรูในบทเรียน และบันทึกขอมูลตามแนวทางประเมินที่แนะนําไวในแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อนําขอมูลไปพัฒนานักเรียนและใหความชวยเหลือนักเรียนทั้งชั้น/กลุม/รายบุคคลตามกรณี
๓) ขั้นการปฏิบัติ
(๑) ทบทวนขั้นตอนการทํากิจกรรมตามที่ครูตนทางแนะนํา และตามขอแนะนําการปฏิบัติที่ระบุ
ใน PowerPoint ตรวจสอบความเขาใจ และเตรียมนักเรียนกอนทํากิจกรรม (การแบงกลุม ฯลฯ)
(๒) กํากับใหการทํากิจกรรมเปนไปตามลําดับเวลาตามแนวทางที่ระบุบน PowerPoint
(๓) ใหความชวยเหลือนักเรียนในระหวางการทํากิจกรรม
(๔) เตรียมพรอมนักเรียนสําหรับกิจกรรมในขั้นตอนสรุปการเรียน (ถามี) เชน การสรุปผลปฏิบัติงาน
เพื่อเทียบเคียงกับผลงานที่นักเรียนตนทางจะนําเสนอ เปนตน
๔) ขั้นสรุป
(๑) กํากับนักเรียนใหมีสวนรวมในการเฉลยใบงาน/สรุปผลการทํากิจกรรม ฯลฯ
(๒) ทบทวนประเด็นสําคัญที่มีการสรุปทายชั่วโมง และงาน/ใบงานที่ครูตนทางมอบหมายใหทํา
เปนการบาน/หรือใบงานที่ครูปลายทางไดเลือกมาใชกับชั้นเรียนของตน
(๓) จัดใหนักเรียนไดทําแบบประเมินตามระบุในหัวขอ การวัดและประเมินผลการเรียนรู (เฉพาะ
หลังจบแตละหนวยการเรียนรูและครึ่ง/ปลายภาคเรียน)
๕) การบันทึกผลหลังสอน
(๑) บันทึกการจัดการเรียนรูของตนเอง โดยใชขอมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนระหวางเรียน
และแบบประเมินตนเอง บันทึกการเรียนรูของนักเรียนเพื่อวิเคราะหเทคนิค หรือวิธีการใด ที่ทําใหผูเรียน
มีสวนรวม มีความรู มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค
(๒) บันทึกสาเหตุของความสําเร็จ อุปสรรค และ/หรือขอจํากัดที่เกิดขึ้น เชน เทคนิค หรือวิธีการใด
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดลอมอยางไร ฯลฯ ที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวม มีความรู
มีทักษะ และคุณลักษณะตามจุดประสงค โดยใชคําถามที่ใหไวใน “คําถามบันทึกผลหลังสอนสําหรับครูปลายทาง”
(ดูภาคผนวก ค) เปนแนวทางในการยอนคิด ไตรตรองสิ่งที่เกิดขึ้นและนําไปบันทึกผลหลังสอนของชั่วโมงนั้น ๆ
(๓) วิเคราะหและสรุปผลจากขอมูลตามปญหา/ความสําเร็จที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุง
เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรู และชวยเหลือ/สงเสริมนักเรียนในการจัดการเรียนรูในครั้งตอไป รวมทั้ง
นําไปใชเปนขอมูลเพื่อพัฒนาเปนงานวิจัยในชั้นเรียนตอไป

ฑ
รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาการงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึกษากระบวนการทํางานบานแตละขั้นตอนอยางถูกตองตามกระบวนการทํางาน รูหลักการจัดเก็บ
ของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา อธิบายหลักการเลือกอาหารตางประเภทตาง ๆ ตามหลักโภชนาการ
อาหาร เข า ใจลั ก ษณะของงานช า งและเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในงานช า งสามารถออกแบบงานประดิ ษ ฐ ต า ง ๆ
งานเกษตรและเครื่องมือ การขยายพันธุพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต สํารวจอาชีพของผูปกครองและอาชีพตาง ๆ
ในชุมชน เขาใจความแตกตางของงานอาชีพ
ฝกทักษะการจั ดเก็ บ ของใชส ว นตั วโดยการพั บ เสื้อผาลักษณะตาง ๆ การซอมแซมเสื้อผา การฝก
ปฏิบัติการซักผา ฝกทักษะมารยาทในการรับประทานอาหาร การฝกปฏิบัติประกอบอาหาร การประดิษฐกรอบรูป
กลองใสดินสอ การปลูกพืชผักสวนครัว การทําบัญชี รายรับ-รายจาย ภายในครอบครัว และการทําโครงงาน
เพื่อใหผูเรียนรักความเปนไทย ใฝเรียนใฝรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย มีความคิดสรางสรรค มีเหตุผล มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน มีจิตสาธารณะและเห็นคุณคาของการนํา
ความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ , ป.๕/๓, ป.๕/๔
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๖ ตัวชี้วัด

ฒ

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑

รายวิชา การงานอาชีพ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทั กษะการทํางานรวมกั น และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณ ธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค
ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ณ
โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง
หนวยที่ ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู
/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๕/๑
ง ๑.๑ ป.๕/๒
ง ๑.๑ ป.๕/๓
ง ๑.๑ ป.๕/๔
ง ๑.๑ ป.๕/๑
ง ๑.๑ ป.๕/๒
ง ๑.๑ ป.๕/๓
ง ๑.๑ ป.๕/๔

๑

งานบานนารู

๒

เสื้อผาของฉัน

๓

ชางคิดซอมแซม

ง ๑.๑
ง ๑.๑
ง ๑.๑
ง ๑.๑

ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

๔

หนูนอยนักประดิษฐ ง ๑.๑
ง ๑.๑
ง ๑.๑
ง ๑.๑

ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

รวมตลอดภาคเรียน

สาระสําคัญ/ความคิดรวมยอด
การทํางานบานรวมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัว ดวยการจัดการงานบาน
อยางเปนระบบ จัดเปนการทํางานที่มี
คุณคาและทําใหบานสะอาดนาอยู
การดูแลรักษาเสื้อผา การซอมแซม
เสื้อผา การซักและตากเสื้อผา การรีด
และเก็บเสื้อผา และเปนพื้นฐานที่ดี
ในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพอยาง
เปนระบบจะทําใหเสื้อผามีความ
สะดวกในการใช คงทนตอการใชสอย
การเลือกใชเครื่องมืองานชาง
อยางถูกตองตามกระบวนการทํางาน
จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางานและทําใหสามารถซอมแซม
อุปกรณในบานไดอยางมีประสิทธิภาพ
การนําวัสดุเหลือใชตาง ๆ มาประดิษฐ
ของใช ของตกแตง ประเภทกรอบรูป
กลองใสดินสอ โดยการใชความคิด
สรางสรรคประดิษฐผลงาน และ
คํานึงถึงการเลือกวัสดุในงานประดิษฐ
ที่มีในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
เพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาในการทํางาน
และสงเสริมใหมีคุณนิสัยประหยัด

เวลา น้ําหนัก
(ชั่วโมง) คะแนน
๕
๑๒

๔

๑๑

๕

๑๒

๖

๑๕

๒๐

๕๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

หนวยการเรียนรูที่ ๑
งานบานนารู

๑

๒

รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

หนวยการเรียนที่ ๑
ชื่อหนวยการเรียนรู งานบานนารู
รายวิชาการงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การทํางานบานรวมกันกับสมาชิกในครอบครัว ดวยการจัดการงานบานอยางเปนระบบเปนการทํางาน
ที่มีคุณคาและทําใหบานสะอาดนาอยู
๓. สาระการเรียนรู
๑) การทํางานบานและมารยาทในการทํางานบานรวมกับสมาชิกในครอบครัว
๒) เครื่องมือที่ใชในการทํางานบาน
๓) การทํางานบานอยางเปนระบบ
๔) การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๕) การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑) สามารถอธิบายลักษณะของงานบานและมารยาทในการทํางานบานได
๒) สามารถอธิบายลักษณะเครื่องมือที่ใชในงานบานได
๓) สามารถอธิบายเหตุผลในการจัดการงานบานอยางเปนระบบได
๔) สามารถอธิบายวิธีการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวมได
๕) สามารถอธิบายแนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและ
คุมคาในงานบานได

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ทักษะ/กระบวนการ
๑) สามารถฝกปฏิบัติการทํางานบานได
๒) สามารถเขียนประเภทเครื่องมือที่ใชในงานบานได
๓) สามารถฝกปฏิบัติจัดโตะอาหารได
๔) สามารถเขียนประโยชนของการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวมได
๕) สามารถสํารวจการใชพลังงานและทรัพยากรของตนเองได
เจตคติ
๑) เห็นประโยชนของงานบานและมารยาทในการทํางานบาน
๒) เห็นคุณคาของเครื่องมือที่ใชในงานบาน
๓) เอาใจใสงานบานอยางเปนระบบ
๔) เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๕) เห็นคุณคาของการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการคิด
๒) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) มีวินัย
๒) ใฝเรียนรู
๓) อยูอยางพอเพียง
๔) มุงมั่นในการทํางาน
๕) รักความเปนไทย
๖) มีจิตสาธารณะ
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑) การประเมินผลงานฝกปฏิบัติการทํางานบาน เชน ลางพัดลม
๒) ใบงานที่ ๑ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
๓) การประเมินผลงานการจัดโตะอาหาร
๔) ใบงานที่ ๒ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๕) ใบงานที่ ๓ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน

๓

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู

๔ (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได
ชัดเจน มีความคิด
สรางสรรคริเริ่มดี
ทักษะการ
การทํางานเปน
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
การปฏิบัติการ
ทํางานเปนกลุมดี
มีการอภิปราย
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

ระดับคุณภาพ
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
เหตุผลได
เหตุผลการทํางาน
ไมชัดเจน
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคดี
มีขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนการทํางาน
ดี มีการอภิปราย
การอภิปราย
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ไมชัดเจน
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได
รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางาน
ขาดความชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
สามารถนําไปปรับใช ไมสามารถไปปรับ
ในชีวิตประจําวันได ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๕

เกณฑการประเมินการสังเกต
ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
การตอบคําถาม
ตรงประเด็น

เห็นประโยชนของ
การทํางานบาน
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
รวมตอบคําถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอยางตรง
ประเด็นคําถาม
ถูกทุกขอ
เห็นประโยชนของ
การทํางานบาน
อยางสม่ําเสมอ
รวมมือและ
ชวยเหลือเพื่อน
ในการทํากิจกรรม
เปนอยางดี
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

๓ ( ดี )
สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กนอยในขณะเรียน

๒ (พอใช)
สนใจในการเรียนคุยกัน
และเลนกันในขณะ
เรียนเปนบางครั้ง
รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามเปนบางครั้ง
และตอบคําถามถูกเปน
บางครั้ง

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให

เห็นประโยชนของ
การทํางานบานเปน
สวนใหญ
รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนเปนสวนใหญ
ในการทํากิจกรรม

เห็นประโยชนของ
การทํางานบานเปน
บางครั้ง
รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนบางครัง้

ไมเห็นประโยชนของ
การทํางานบาน

ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่
กําหนดเล็กนอย

ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คําถามสวนมากถูกตอง

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม

๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชาการงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การทํางานบานรวมกันของสมาชิกในครอบครัว ทําใหบานสะอาดเรียบรอย นาอยูอาศัย สงผลให
สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยูรวมกันอยางมีความสุข
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายลักษณะของงานบานและมารยาทในการทํางานบานได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติการทํางานบานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนของงานบานและมารยาทในการทํางานบาน
๔. สาระการเรียนรู
งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มีวินัย
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับที่
๑.

๒.

แนวการจัดการเรียนรู
จุดประสงค ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู
การเรียนรู
ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๑๐ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงคการเรียนรู
นาที ๒. ครูแสดงภาพสมาชิกในครอบครัว
๒. นักเรียนดูภาพที่ครูนํามาแสดง
ทํากิจกรรมการทํางานบานรวมกัน
๓. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
๓. ครูตั้งคําถามวา ภาพที่นักเรียนเห็นวาใช ตอบคําถามเกี่ยวกับภาพวา ใชเครื่องมือ
เครื่องมืออะไรบาง
อะไรบาง
(ไมกวาด ไมถู ถุงมือ)
๑. สามารถ
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑
อธิบาย
นาที งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
ลักษณะของ
๒. ครูอธิบายความหมาย และประเภทของ ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
งานบานและ
งานบาน
และประเภทของงานบาน
มารยาทใน
๓. ครูซักถามนักเรียน วานักเรียนมีวิธีการ ๓. นักเรียนตอบคําถามครู วานักเรียน
การทํางาน
จัดการงานบานอยางไร
มีวิธีการจัดการงานบานอยางไร (กวาด เช็ด
บานได
ถู ปด เก็บ ลาง )
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการใชทักษะ
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมการใช
๒. สามารถ
การจัดการในการทํางานบาน
ทักษะการจัดการในการทํางานบาน
ฝกปฏิบัติ
๕. ครูสาธิตการลางพัดลม
๕. นักเรียนดูครูสาธิตการลางพัดลม
การทํางาน
บานได

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
งานบานและ
มารยาทในการ
ทํางานบาน
๑. สื่อสไลด เรื่อง
งานบานและ
มารยาทใน
การทํางานบาน
๒. ใบความรูที่ ๑
งานบานและ
มารยาทใน
การทํางานบาน
๓. สื่อการสอน
ระบุ ประกอบดวย
สื่อจริงพัดลม

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบ
สังเกตทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

๘
ลําดับที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
จุดประสงค ขั้นตอนการจัด เวลา
การเรียนรู
การเรียนรู
ที่ใช

๓.

๔.

๑. เห็น
ประโยชน
ของงานบาน
และมารยาท
ในการทํางาน
บาน

ขั้นปฏิบัติ

๑๕
นาที

ขั้นสรุป

๕
นาที

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๖. ครูเนนย้ําเรื่องความปลอดภัย
ความสะอาด ความเปนระเบียบของสถานที่
และแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน ใหนักเรียนลงมือ
ปฏิบัติการลางพัดลม และใหคําแนะนํา
เพิ่มเติมขณะดูนักเรียนปฏิบัติงาน
๗. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑ งานบาน
และมารยาทในการทํางานบาน
๘. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจถึงมารยาท
ในการทํางานบาน
๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได
จากการเรียนและการฝกปฏิบัติดังนี้
- งานบานคืออะไร
- งานบานมีอะไรบาง
- เราควรมีมารยาทที่ดีอยางไรบาง

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน ลงมือ
๔. ใบงานที่ ๑
ปฏิบัติการลางพัดลม ดวยความระมัดระวัง งานบานและ
และเก็บสถานที่ใหเปนระเบียบเรียบรอย
มารยาทใน
การทํางานบาน
๗. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑ งานบานและ
มารยาทในการทํางานบาน
๘. นักเรียนตอบคําถามครูวา มีมารยาท
ในการทํางานบานอยางไร
นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดจาก
การเรียนและการฝกปฏิบัติ

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑ งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
๘.๓ สื่อการสอน ระบุ ประกอบดวย สื่อจริงพัดลม
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑ งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายลักษณะของงานบานและ
มารยาทในการทํางานบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติการทํางานบานได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนของงานบานและมารยาท
ในการทํางานบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
รวม
เลขที่ อธิบายลักษณะ ฝกปฏิบัติการ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ของงานบานและ ทํางานบานได ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
มารยาทในการ
ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
ทํางานบานได
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๑

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายลักษณะของ อธิบายลักษณะของ อธิบายลักษณะ
อธิบายลักษณะ
งานบานและ
งานบานและ
ของงานบานและ
ของงานบานและ
มารยาทใน
มารยาทใน
มารยาทใน
มารยาทใน
การทํางานบานได
การทํางานบานได การทํางานบานได การทํางานบานได
ถูกตอง
ถูกตองครบถวน
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
ฝกปฏิบัติการทํางาน ฝกปฏิบัติการ
ฝกปฏิบัติการ
ฝกปฏิบัติการ
บานได
ทํางานบานได
ทํางานบานไดดี
ทํางานบานได
บางสวน
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
สามารถนําไปปรับ
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวัน
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
อธิบายลักษณะ
ของงานบานและ
มารยาทใน
การทํางานบานได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ฝกปฏิบัติการ
ทํางานบานไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไป
ปรับใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ
การแสดง
การรวมงาน ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น กลุมอยางมี ของผลงาน (๒๐)
ความสุข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๓

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
ประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
เห็นประโยชนของ
งานบานและ
มารยาทใน
การทํางานบาน

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แตไม
มีผูมีหนาที่แตไม
ของตนเอง
รับผิดชอบ ๑ คน
รับผิดชอบ ๒ คน
อยางรับผิดชอบ
ขึ้นไป
เต็มความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดง
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นประโยชน
คิดเห็นประโยชน
ประโยชนของ
ของงานบานและ
ของงานบานและ
งานบานและ
มารยาทใน
มารยาทใน
มารยาทใน
การทํางานบาน
การทํางานบาน
การทํางานบาน
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
สมาชิกไมให
ความรวมมือ
ในการแสดงความ
คิดเห็นประโยชน
ของงานบานและ
มารยาทใน
การทํางานบาน
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ความหมายของบาน
กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งทุกคนในครอบครัว
ปฏิบัติอยูเปนประจํา
ประเภทของงานบาน
๑. การดูแลรักษาความสะอาดบาน
๒. การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชในบาน
๓. การจัดตกแตงบานและบริเวณบาน
๔. การประกอบอาหาร
๕. การซักผา
๖. การรีดผา
๗. การตัดเย็บ
๘. การซอมแซมเสื้อผา
๙. การดูแลรักษาเสื้อผา
การดูแลรักษาหองตาง ๆ
หองรับแขกหรือหองนั่งเลน
๑. จัดวางสิ่งของตาง ๆ เชน แจกันดอกไม หมอนอิง หนังสือ ใหเปนระเบียบสวยงามไมกีดขวางทางเดิน
๒. ทําความสะอาดเครื่องเรือน เชน โตะ โซฟา ตู ใหสะอาด
๓. ทําความสะอาดพื้นหองรับแขกโดยการกวาดและถูพื้นทุกวัน
๔. ทําความสะอาดผนังหองและเพดานหอง สัปดาหละ ๑ ครั้ง
หองครัว
๑. ทําความสะอาดเครื่องครัวตาง ๆ เชน จาน ชาม กระทะ ทุกครั้งเมื่อใชเสร็จและจัดเก็บเขาที่ให
เรียบรอย
๒. ทําความสะอาดเตาทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ โดยทําความสะอาดเมื่อเตาคลายความรอนแลว
๓. ทําความสะอาดพื้นของหองครัวโดยการกวาดและถู และเช็ดถูชั้นวางของและอุปกรณตาง ๆ ทุกวัน
๔. ทําความสะอาดเพดาน และฝาผนังหองครัวอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง เพื่อขจัดคราบน้ํามั น
จากการประกอบอาหารที่เกาะติดอยู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๗

หองนอน
๑. เมื่อตื่นนอนแลว ควรจัดที่นอนและเก็บเครื่องนอน เชน หมอน ผาหมใหเรียบรอย
๒. จัดเก็บของใชตาง ๆ ใหเปนระเบียบและหมั่นทําความสะอาดอยูเสมอ
๓. กวาดและถูพื้นหองนอนทุกวัน
๔. ทําความสะอาดเครื่องนอน เชน นําไปผึ่งแดด และซักทําความสะอาด ประมาณอาทิตยละ ๑ ครั้ง
๕. หมั่นทําความสะอาดผนังหอง เพดานหอง หนาตาง และประตูอยูเสมอ
หองน้ํา
๑. ทําความสะอาดเครื่ องสุ ขภัณฑ เชน อางลางมือ โถสวมใหสะอาดโดยใชน้ํายาลางหองน้ํา ลาง
และขัดทําความสะอาดทุกวัน
๒. จัดวางเครื่องใชในหองน้ํา เชน สบู แชมพู แปรงสีฟน ใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อใหหยิบใชได
สะดวก
๓. ทําความสะอาดฝาผนังและพื้นหองน้ํา โดยราดน้ําลางหองน้ําตามสัดสวนแลวใชแผนขัด ขัดที่พื้น
และฝาผนัง และใชแปรงพลาสติกขัดพื้นหองน้ําใหสะอาด
มารยาทในการทํางานบาน
๑. เปนคนตรงตอเวลา
๒. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
๓. ทํางานดวยความตั้งใจ ใสใจในรายละเอียดตาง ๆ
๔. ทํางานอยางมีระเบียบเรียบรอย
๕. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
๖. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
๗. ยอมรับในขอบกพรองของตนเองและของเพื่อนรวมงาน
๘. กลาวชมเชยเพื่อนรวมงานตามความเหมาะสม
๙. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
๑๐. กลาวคํา “ขอบคุณหรือขอบใจ” ทุกครั้งเมื่อมีสมาชิกชวยเหลืองานของตนเอง

๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนขอมูลงานบานและมารยาทในการทํางานบานที่นักเรียนเคยปฏิบัติมาใหถูกตอง

งานบานที่นักเรียนเคยปฏิบัติ

มารยาทที่นักเรียนเคยปฏิบัติ

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การรูจักเลือกใช อุปกรณ อํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดบ านใหเหมาะสมกับ งานบ าน
จะทําใหการทําความสะอาดบานสําเร็จอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถแยกแยะความแตกตางของเครื่องมือที่ใชในงานบานได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนประเภทเครื่องมือที่ใชในงานบานไดอยางถูกตอง
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของเครื่องมือที่ใชในงานบาน
๔. สาระการเรียนรู
การรูจักเลือกใชอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดบานใหเหมาะสมกับงาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถแยกแยะ
ความแตกตางของ
เครื่องมือที่ใชในงานบาน
ได
๒. สามารถเขียนประเภท
เครื่องมือที่ใชในงานบาน
ไดอยางถูกตอง

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูแสดงภาพไมกวาด จากนั้นให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วาเกี่ยวกับภาพอะไร
ใชสําหรับทําอะไร และถาไมมีสิ่งนี้
จะใชอะไรทดแทนไดบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๒
นาที เครื่องมือที่ใชในงานบาน
๒. ครูอธิบายใหความรูเกี่ยวกับ
เครื่องมือที่ใชในงานบาน ประเภท
ปดกวาด
๓. ครูถามนักเรียนวา เครื่องมือประเภท
เช็ดถูมีอะไรบาง
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจ
ถึงประเภทเช็ดถู ประเภทขัด

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพไมกวาด วาเกี่ยวกับภาพ
อะไร ใชสําหรับทําอะไร และถาไมมี
สิ่งนี้ จะใชอะไรทดแทนไดบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๒ เครื่องมือที่ใชในงานบาน
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายใหความรู
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในงานบาน
ประเภทปดกวาด
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
เครื่องมือประเภทเช็ดถูมีอะไรบาง
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ใหนักเรียนเขาใจถึงประเภทเช็ดถู
ประเภทขัด

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง เครื่องมือ
ที่ใชในงานบาน

๑. สื่อสไลด
เรื่อง เครื่องมือ
ที่ใชในงานบาน
๒. ใบความรู
ที่ ๒ เครื่องมือ
ที่ใชในงานบาน

๑. แบบประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

๓.

๔.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. เห็นคุณคาของ
เครื่องมือที่ใชในงานบาน

ขั้นสรุป

๒๑
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕. ครูถามนักเรียนวา นักเรียนเคยใช
สารทําความสะอาดอะไรบาง

๒๐ ๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงสารทํา
นาที ความสะอาด และเครื่องใชในงานบาน
ประเภทอื่น ๆ
๗. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๒
แผนความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชใน
งานบานแตละประเภท
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
นาที ที่ไดรับในวันนี้ พรอมสงใบงาน

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
นักเรียนเคยใชสารทําความสะอาด
อะไรบาง
๖. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมถึง
๓. ใบงานที่ ๒
สารทําความสะอาด และเครื่องใชใน เรื่อง เครื่องมือ
ที่ใชในงานบาน
งานบานประเภทอื่น ๆ
๗. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๒
แผนความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชใน
งานบานแตละประเภท
นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดรับ
ในวันนี้ พรอมสงใบงาน

การประเมิน
การเรียนรู

๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด เครื่องมือที่ใชในงานบาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๒ เครื่องมือที่ใชในงานบาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถแยกแยะความแตกตางของ
เครื่องมือที่ใชในงานบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนประเภทเครื่องมือที่ใชใน
งานบานไดอยางถูกตอง
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของเครื่องมือที่ใชในงานบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๓

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่
แยกแยะ
เขียนประเภท
การนําไป
ความแตกตาง เครื่องมือที่ใช ประยุกตใชใน
ของเครื่องมือที่ใช ในงานบานได ชีวิตประจําวัน
ในงานบานได อยางถูกตอง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ระดับ
รวม
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
และเหมาะสม เรียบรอย

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
แยกแยะ
ความแตกตางของ
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานได
เขียนประเภท
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานได
อยางถูกตอง

ดีมาก (๔)
แยกแยะ
ความแตกตางของ
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
เขียนประเภท
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานได
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม

การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่
กําหนดในระดับ
ดีมาก

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
แยกแยะ
แยกแยะ
ความแตกตางของ ความแตกตางของ
เครื่องมือที่ใชใน
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานไดถูกตอง งานบานไดถูกตอง
แตยังไมครอบคลุม
บางสวน
เขียนประเภท
เขียนประเภท
เครื่องมือที่ใชใน
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานได
งานบานได
อยางถูกตอง
อยางถูกตองดี
บางสวน

ปรับปรุง (๑)
แยกแยะ
ความแตกตางของ
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนประเภท
เครื่องมือที่ใชใน
งานบานได
อยางถูกตองนอย
หรือไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๕

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ
การแสดง
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

การรวมงาน
กลุมอยางมี
ความสุข

ความสําเร็จ
ของผลงาน

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
เห็นคุณคาของ
เครื่องมือที่ใชใน
งานบาน
ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
อยางสม่ําเสมอ
เห็นคุณคาของ
เครื่องมือที่ใชใน
งานบาน
อยางสม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุข
อยางสม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
เครื่องมือที่ใชใน
เครื่องมือที่ใชใน
งานบาน
งานบาน
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางาน
ทํางาน
อยางมีความสุข
อยางมีความสุข
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลา
เสร็จไมทันตาม
ที่กําหนดเล็กนอย กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
เครื่องมือที่ใชใน
งานบาน
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๗

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๙

ใบความรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เครื่องมือที่ใชในงานบาน
๑. ประเภทปดกวาด วิธีการใช
๑.๑ ไมกวาดดอกหญาหรือไมกวาดออน ใชสําหรับกวาดเศษขยะ ฝุนผงขนาดเล็กบนพื้นที่เรียบ
และแหง
๑.๒ ไมกวาดทางมะพราว ใชสําหรับกวาดขยะแหง เศษใบไมตาง ๆ กวาดบนพื้นซีเมนตหยาบ
พื้นดินและกวาดน้ําออกจากพื้นที่ที่มีน้ําขัง
๑.๓ ไมกวาดขนไก ใชสําหรับปดฝุนตามโตะ กระจกบานเกล็ด
๑.๔ ไมกวาดดามยาวหรือไมกวาดเสี้ยนตาล ใชสําหรับปดฝุนละออง หยากไยบนที่สูง
๑.๕ ไมกวาดไฟฟา ใชสําหรับกวาดเศษผงหรือสิ่งสกปรกตาง ๆ ฝุนผงไมฟุงกระจาย
๑.๖ ม็อบเช็ดฝุน ใชสําหรับกวาดฝุน เศษผง กรวด ทราย และเช็ดรอยเปอนตาง ๆ บนพื้น
๑.๗ เครื่องดูดฝุน ใชสําหรับดูดฝุนผงบนพื้น พรม มาน มุงลวด
๒.ประเภทเช็ดถู วิธีการใช ชุบน้ําแลวบิดหมาด ๆ เช็ดถู บริเวณตาง ๆ
๒.๑ ผาสําหรับเช็ดถูหรือผาขี้ริ้ว ใชสําหรับเช็ดถูพื้น ผนัง ประตู หนาตาง
๒.๒ ฟองน้ํา ใชสําหรับซับน้ําออกจากพื้นผิวของสิ่งของเครื่องใช และเช็ดถูคราบสกปรกตาง ๆ
๒.๓ ไมถูพื้น ใชสําหรับถูพื้นไม พื้นซีเมนต และพื้นกระเบื้อง
๒.๔ ไมถูพื้นชนิดซักและบิดไดในตัว ใชสําหรับถูพื้นบานที่ทําดวยวัสดุตาง ๆ
๓. ประเภทขัด วิธีการใช ใชรวมกับสารทําความสะอาดและเนนขัดเฉพาะจุดที่สกปรกมาก
๓.๑ แปรงพลาสติก ใชสําหรับขัดมุงลวด พื้นไม หรือเครื่องเรือนตาง ๆ
๓.๒ แปรงลวด ใชสําหรับขัดพื้นไม พื้นซีเมนตที่สกปรกมากและเปยกชื้น
๓.๓ แผนขัด ใชสําหรับขัดถูคราบสกปรกที่พื้น หรือขัดเครื่องเรือนที่ทําจากกระเบื้อง
๔. ประเภทสารทําความสะอาด วิธีการใช ใชรวมกับอุปกรณทําความสะอาดชนิดตาง ๆ
๔.๑ ผงซักฟอก ใชสําหรับซักผาขี้ริ้ว และซักลางทั่วไป
๔.๒ น้ํายาขัดพื้น ใชสําหรับทําความสะอาดพื้นที่สกปรกมาก
๔.๓ น้ํายาเช็ดกระจก ใชสําหรับทําความสะอาดกระจกตาง ๆ
๔.๔ น้ํายาขัดหนัง ใชสําหรับทําความสะอาดเครื่องใชที่ทําดวยหนัง
๔.๕ น้ํ า ยาล า งจาน ใช สํ า หรั บ ทํ าความสะอาดเครื่องใชป ระเภทแกว พลาสติก และสแตนเลส
เปนตน

๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ประโยชนของเครื่องมือทําความสะอาด
๑. ชวยใหเกิดความสะดวก
๒. ชวยผอนแรงของรางกาย
๓. ชวยใหงานเสร็จและประหยัดเวลา
๔. ชวยใหไดผลงานที่มีคุณภาพ
๕. ชวยประหยัดคาใชจายระยะยาว
๖. ชวยทําใหบานของเรานาอยูยิ่งขึ้น

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๑

ใบงานที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง: ใหนักเรียนเขียนแผนความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในงานบานแตละประเภทวามีอะไรบาง

ประเภทปดกวาด

ประเภทเช็ดถู
เครื่องมือที่ใชในงานบาน

ประเภทขัด

ประเภทสารทําความสะอาด

๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง: ใหนักเรียนเขียนแผนความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในงานบานแตละประเภทวามีอะไรบาง
ไมกวาดดอกหญา

ไมกวาดทางมะพราว

ไมถูพื้น

ไมกวาดขนไก

ผาสําหรับเช็ดถู

ประเภทปดกวาด

ไมกวาดไฟฟา
เครื่องดูดฝุน

ฟองน้ํา
ไมถูพื้นชนิดซัก

ประเภทเช็ดถู
เครื่องมือที่ใชในงานบาน

ประเภทขัด

ประเภทสารทําความสะอาด

ผงซักฟอก
น้ํายาขัดพื้น

แปรงพลาสติก
แปรงลวด

น้ํายาลางจาน
แผนขัด

น้ํายาเช็ดกระจก

น้ํายาขัดหนัง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การจัดการงานบา นอยา งเปนระบบตามกระบวนการทํางานบานที่ถูกตองจะชวยใหไดผลงานที่มี
คุณภาพชวยประหยัดเวลา แรงงาน คาใชจายในครอบครัว ชวยลดความสับสนในการทํางาน และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงขอบกพรองในการทํางานบานใหดีขึ้น
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถใหเหตุผลในการจัดการงานบานอยางเปนระบบได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติจัดโตะอาหารได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เอาใจใสงานบานอยางเปนระบบ
๔. สาระการเรียนรู
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถใหเหตุผล
ในการจัดการงานบาน
อยางเปนระบบได
๒. สามารถฝกปฏิบัติ
จัดโตะอาหารได

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนมี
วิธีการจัดหองครัวอยางไรบาง และใช
เครื่องมือในงานบานอะไรบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๓
นาที การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานบาน
๓. ครูถามนักเรียนวา มีวิธีการวางแผน
การทํางานบานที่ดีอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนตอบคําถามครูวานักเรียนมี
วิธีการจัดหองครัวอยางไรบาง และใช
เครื่องมือในงานบานอะไรบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๓
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเกี่ยวกับ
กระบวนการทํางานบาน
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
มีวิธีการวางแผนการทํางานบานที่ดี
อยางไร
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจถึง
วิธีการวางแผนการทํางานบานที่ดีและ เขาใจถึงวิธีการวางแผนการทํางานบาน
ที่ดีและทักษะการจัดการงานบาน
ทักษะการจัดการงานบาน
๕. ครูถามนักเรียนวา มีวิธีการจัดตูเย็น ๕. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
มีวิธีการจัดตูเย็นอยางไร
อยางไร

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อสไลด
เรื่อง การ
จัดการงาน
บานอยางเปน
ระบบ
๑. สื่อสไลด
เรื่อง การ
จัดการ
งานบานอยาง
เปนระบบ
๒. ใบความรู
ที่ ๓ การ
จัดการ
งานบาน
อยางเปนระบบ
๓. สื่อการสอน
ระบุ
ประกอบดวย

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบประเมิน
ผลงานการจัดโตะ
อาหาร
๒. แบบสังเกต
ทักษะกระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

จุดประสงคการเรียนรู

๓. เอาใจใสงานงานบาน
อยางเปนระบบ

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๓๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจถึง
วิธีการจัดตูเย็น ตูอาหาร และการจัด
โตะอาหาร

๒๐ ๗. ครูสาธิตการจัดโตะอาหาร
นาที และครูสุมเลือกนักเรียนออกมาฝก
การจัดโตะอาหาร พรอมใหใบงานที่ ๓
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญเรื่องที่ไดเรียนและฝก
ปฏิบัติในวันนี้

กิจกรรมนักเรียน
๖. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
เขาใจถึงวิธีการจัดตูเย็น ตูอาหาร
และการจัดโตะอาหาร
๗. นักเรียนดูครูสาธิตการจัดโตะอาหาร
และครูสุมเลือกนักเรียนออกมาฝก
การจัดโตะอาหาร พรอมใหใบงานที่ ๓
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
เรื่องที่ไดเรียนและฝกปฏิบัติในวันนี้

สื่อการเรียนรู
การจัดโตะ
อาหาร เชน
จาน ถวย ชอน
สอม เปนตน
๔. ใบงานที่ ๓
การจัดการ
งานบานอยาง
เปนระบบ

การประเมิน
การเรียนรู

๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๘.๒ ใบความรูที่ ๓ การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๘.๓ สื่อการสอน ระบุ ประกอบดวย การจัดโตะอาหาร เชน จาน ถวย ชอน สอม เปนตน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๓ การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถใหเหตุผลในการจัดการงานบาน
อยางเปนระบบได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติจัดโตะอาหารได
ดานเจตคติ
เอาใจใสงานบานอยางเปนระบบ

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๗

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ใหเหตุผลใน
ฝกปฏิบัติจัด
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
การจัดการ
โตะอาหารได ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
งานบาน
ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
อยางเปนระบบ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
ใหเหตุผลใน
การจัดการงานบาน
อยางเปนระบบ

ฝกปฏิบัติจัดโตะ
อาหารได

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ใหเหตุผลใน
ใหเหตุผลใน
ใหเหตุผลใน
การจัดการงานบาน การจัดการงานบาน การจัดการงานบาน
อยางเปนระบบได อยางเปนระบบได อยางเปนระบบได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน

ฝกปฏิบัติจัดโตะ
อาหารได
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

ฝกปฏิบัติจัดโตะ
อาหารไดดี

ฝกปฏิบัติจัดโตะ
อาหารไดบางสวน

ปรับปรุง (๑)
ใหเหตุผลใน
การจัดการงานบาน
อยางเปนระบบได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ฝกปฏิบัติจัดโตะ
อาหารไดนอย
หรือไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน มี
ความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๙

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ
การแสดง
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

การรวมงาน
กลุมอยางมี
ความสุข

ความสําเร็จ
ของผลงาน

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
เอาใจใสงานบาน
อยางเปนระบบ

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผน
มีการวางแผน
มีการวางแผน
อยางเปนระบบ
อยางเปนระบบ
อยางเปนระบบ
และแบงหนาที่ของ และแบงหนาที่ของ และแบงหนาที่ของ
สมาชิกในกลุม
สมาชิกในกลุมเปน สมาชิกในกลุมเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่ของ มีผูมีหนาที่แตไม
มีผูมีหนาที่แตไม
ตนเอง
รับผิดชอบ ๑ คน
รับผิดชอบ ๒ คน
อยางรับผิดชอบ
ขึ้นไป
เต็มความสามารถ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกมากกวา
รวมแสดง
รวมแสดง
ครึ่งรวมแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
เอาใจใสงานบาน
เอาใจใสงานบาน
เอาใจใสงานบาน
อยางเปนระบบ
อยางเปนระบบ
อยางเปนระบบ

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดง
ความคิดเห็น
เอาใจใสงานบาน
อยางเปนระบบ
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๔๑

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๔๓

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ เปนกระบวนการทํางานบานตามลําดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน
ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทํางาน จนไดผลงานที่มีคุณภาพ ชวยประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย
ในครอบครัว
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ มีกระบวนการ ดังนี้
๑. การวางแผนการทํางานบาน
๒. การทํางานบานตามแผนที่วางไว
๓. การประเมินผลงาน
แผนการทํางานบานที่ดี
แผนการทํางานบานที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
๑. เรียงลําดับความสําคัญของงาน
๒. ระบุวันเวลาและกิจกรรมในแผนงานอยางละเอียด
๓. ระบุผูรับผิดชอบในแตละงาน โดยเลือกใหเหมาะสมกับวัย
๔. จัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับงาน
๕. ตองจัดสรรเวลาวางรวมกันหลังจากทํางานบานแลว
๖. แผนงานที่กําหนดไวตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได
๗. แผนงานที่กําหนด ทุกคนตองปฏิบัติได
ทักษะการจัดการงานบาน
ทักษะการจัดการ หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน
ทักษะการจัดการงานบาน จึงเปนการทํางานบานดวยตนเองเพียงคนเดียวหรื อการทํางานบาน
รวมกับสมาชิกในครอบครัวอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค
การจัดหองครัว
หองครัว เปนหองที่ใชเตรียมอาหาร ประกอบอาหาร จัดวางและเก็บสิ่งของเครื่องใชในครัวตาง ๆ
และบางครอบครัวอาจมีโตะรับประทานอาหารในหองครัวดวย
๑. การจัดวางสิ่งของเครื่องใชในครัว
การจัดวางสิ่งของเครื่องใชในครัวในตําแหนงที่เหมาะสม
๒. การจัดเก็บอุปกรณประกอบอาหารและรับประทานอาหารในหองครัว
อุปกรณประกอบอาหารและรับประทานอาหารในหองครัวที่ลางสะอาดและผึ่งใหแหงแลว

๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๓. การจัดเก็บเครื่องปรุงรส ขาวสารอาหารแหงในหองครัว
หลังใชงานปดฝาขวดหรือภาชนะเครื่องปรุงรส ขาวสาร และอาหารแหงใหแนนสนิท กอนนําไปจัดเก็บ
การจัดตูเย็น
ตู เ ย็ น เปนเครื่องใช ไฟฟา ที่ ใชเ ก็บ รักษาอาหารใหคงความสดไวและไมเนาเสีย ในระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อรอการนํามาประกอบอาหาร การใชตูแชเย็นอยางมีประสิทธิภาพทําไดโดย ไมเปดตูเย็นบอย ๆ ละลาย
น้ําแข็งในชองแข็งทุก ๑-๒ สัปดาห ทําความสะอาดชั้นวางตาง ๆ ในตูเย็นเสมอ และจัดวางอาหารใหเปน
ระเบียบตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในชองและชั้นวางภายในตูเย็น เพราะอาหารแตละชนิดมีความทนทานตอ
ความเย็นตางกัน
การจัดตูอาหาร
ตู อ าหาร เป น ตู ที่ ใ ช เ ก็ บ อาหารที่ เ หลื อ จากการรั บ ประทาน อาหารที่ ป รุ ง เสร็ จ แล ว รอการเสิ ร ฟ
และอาหารแหง เชน หอม กระเทียม อาหารกระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป วุนเสน เปนตน ตูอาหารสวนใหญ
ทําจากอะลูมิเนียม มีประตูเปดและปดได ชวยปองกันมดและแมลงมาไตตอมอาหาร
การจัดโตะอาหาร
การจัดโตะอาหารเปนการบริการในบานที่ชวยแบงเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว ทําใหอุปกรณ
รับประทานอาหารเปนระเบียบพรอมใชงาน และชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารได
อุปกรณที่ใชในการจัดโตะอาหาร
๑. จาน
๒. ชอน สอม
๓ แกวน้ํา
๔. ผาเช็ดปาก
๕. ผาปูโตะ
๖. ผารองจาน
ขั้นตอนการจัดโตะอาหาร
๑. ผาปูสะอาดบนโตะอาหาร ถามีผารองจานใหวางบนผาปูโตะตามจํานวนผูรับประทานอาหาร
๒. วางจานขาวบนผารองจาน ตามจํานวนผูรับประทานอาหาร
๓. วางชอนไวดานขวา และวางสอมไวดานซายของจาน บนผารองจาน
๔. วางแกวน้ําทางขวามือเยื้องไปดานบน
๕. วางผาเช็ดปากไวบนจานขาวหรือทางขวามือ
๖. วางกับขาวไวกลางโตะอาหารและกอนรับประทานอาหารใหคลี่ผาเช็ดปากไวบนตัก แลวจึงตักขาว
เสิรฟบนจานขาว

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๔๕

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเหตุผลการจัดงานบานอยางเปนระบบในแตละประเภทมาใหถูกตอง

เหตุผลการใหเปนระบบ

เหตุผลการใหเปนระบบ

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

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

เหตุผลการใหเปนระบบ

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

เหตุผลการใหเปนระบบ

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

๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การทํ า ความสะอาดห อ งน้ํ า และห อ งส ว มตามวิ ธี ก ารที่ ถู ก ต อ ง จะช ว ยให ทํ า ความสะอาดไดงาย
ประหยัดเวลา แรงงาน ทําใหหองน้ําสะอาด ไมเปนแหลงสะสมเชื้อโรค
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวมได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนประโยชนของการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวมได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๔. สาระการเรียนรู
การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๔๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบายวิธีการ
ทําความสะอาดหองน้ํา
และหองสวมได
๒. สามารถเขียน
ประโยชนของการทํา
ความสะอาดหองน้ําและ
หองสวมได

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูนักเรียน
นาที ทราบ
๒. ครูแสดงภาพหองน้ําที่สกปรกให
นักเรียนดูจากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพวาเปนภาพ
เกี่ยวกับอะไร
๓. ครูซักถามนักเรียนวานักเรียนมีวิธีการ
ทําความสะอาดหองน้ําอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพวาเปนภาพเกี่ยวกับอะไร

๓. นักเรียนตอบคําถามครูวานักเรียน
มีวิธีการทําความสะอาดหองน้ําอยางไร
บาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๔
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๔
นาที การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๒. ครูอธิบายถึงความแตกตางของหองน้ํา ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความแตกตาง
และหองสวม
ของหองน้ําและหองสวม
๓. ครูซักถามวามีวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ ๓. นักเรียนตอบคําถามของครูซักถาม
ทําความสะอาดหองน้ําและหองสวมมี
วามีวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําความ
อะไรบาง
สะอาดหองน้ําและหองสวมมีอะไรบาง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การทํา
ความสะอาด
หองน้ําและ
หองสวม

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การทํา
ความสะอาด
หองน้ําและ
หองสวม
๒. ใบความรู
ที่ ๔ การทํา
ความสะอาด

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๔๘
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓. เห็นความสําคัญของ
การทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวม

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดหองน้ํา
หองสวม และวิธีทําความสะอาดสุขภัณฑ
ในหองน้ําและหองสวม

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํา
ความสะอาดหองน้ํา หองสวม และวิธี
ทําความสะอาดสุขภัณฑในหองน้ําและ
หองสวม
๕. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับวา มีวิธีจัดวาง ๕. นักเรียนตอบคําถามของครูเกี่ยวกับ
วา มีวิธีจัดวางของใชในหองน้ําหองสวม
ของใชในหองน้ําหองสวมอยางไร
อยางไร
๖. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๖. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
จัดวางของใชในหองน้ําหองสวม
เกี่ยวกับวิธีการจัดวางของใชในหองน้ํา
หองสวม
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๔ ให
๑. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๔ ใหนักเรียน
นาที นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการทํา
เขียนอธิบายวิธีการทําความสะอาด
ความสะอาดหองน้ําและหองสวม
หองน้ําและหองสวม
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู
หองน้ําและ
หองสวม
๓. ใบงานที่ ๔
เรื่อง การทํา
ความสะอาด
หองน้ําและ
หองสวม

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๔๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๘.๒ ใบความรูที่ ๔ การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
ภาระงาน
๑. ใบความรูที่ ๔ การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวิธีการทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวมได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนประโยชนของการทํา
ความสะอาดหองน้ําและหองสวมได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของการทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวม

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวิธีการ เขียนประโยชน
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ทําความสะอาด ของการทําความ ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
หองน้ําและหอง สะอาดหองน้ํา ชีวิตประจําวัน
และ
เรียบรอย
สวมได
และหองสวมได
เหมาะสม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๕๑

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)
อธิบายวิธีการทํา
อธิบายวิธีการทํา
ความสะอาดหองน้ํา ความสะอาดหองน้ํา
และหองสวมได
และหองสวมได
ถูกตองครบถวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม
เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ
การทําความสะอาด การทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวม หองน้ําและหองสวม
ไดอยางถูกตอง
ได
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวิธีการทํา
อธิบายวิธีการทํา
ความสะอาดหองน้ํา ความสะอาดหองน้ํา
และหองสวมได
และหองสวมได
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ครอบคลุมบางสวน
เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ
การทําความสะอาด การทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวม หองน้ําและหองสวม
ไดดี
ไดบางสวน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธีการทํา
ความสะอาดหองน้ํา
และหองสวมไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนประโยชนของ
การทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวม
ไดนอยหรือไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน มี
ความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน มี
ความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ
การแสดง
การรวมงาน ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น กลุมอยางมี ของผลงาน (๒๐)
ความสุข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๕๓

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ความตั้งใจ
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ
การทําความสะอาด การทําความสะอาด การทําความสะอาด การทําความสะอาด
หองน้ําและหองสวม หองน้ําและหองสวม หองน้ําและหองสวม หองน้ําและหองสวม
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางาน
ทํางานอยางมี
ทํางาน
ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสุข
อยางมีความสุข
อยางมีความสุข
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นความสําคัญ
ของการทําความ
สะอาดหองน้ําและ
หองสวม
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๕๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูส อน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
ห อ งน้ํ า และห อ งส ว ม เป น ห อ งที่ ใ ช สํ า หรั บ อาบน้ํ า ชํ า ระล า งร า งกายและขั บ ถ า ยเป น ประจํ า จึ ง ต อ งทํ า
ความสะอาดอยูเสมอ เพราะถาปลอยใหเศษผง ฟองสบูหรือตะกอนของน้ําเกาะติดสุขภัณฑและพื้นผนังหองน้ํา
นาน ๆ จะทําใหเกิดคราบสกปรก เปนแหลงสะสมเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ทําความสะอาดไดยาก และอาจทําให
เกิดอุบัติเหตุลื่นลมได
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๑. น้ํายาและผงทําความสะอาด
๒. แปรงขัด
๓. อุปกรณอื่น ๆ เชน ถังน้ํา ถุงมือยาง ขันน้ํา ฟองน้ํา ผาปดจมูกและปาก รองเทายางหรือรองเทาบูต
วิธีทําความสะอาดสุขภัณฑและหองน้ําหองสวม
๑. อางลางมือ ใชฟองน้ําชุบน้ํายาทําความสะอาด ขัดใหทั่วทั้งดานในและดานนอก จากนั้นลางดวย
น้ําสะอาดแลวเช็ดดวยผาแหง
๒. โถสวม ใหเทน้ํายาทําความสะอาดลงไปแลวใชแปรงดามยาวขัดดานในใหทั่ว สวนภายนอกใช
ฟองน้ําชุบน้ํายาขัดใหทั่ว จากนั้นใชน้ําลางใหสะอาด ทั้งภายนอกและภายใน แลวทิ้งไวใหแหง
๓. พื้นและผนังหองน้ําที่ทําจากกระเบื้อง พื้นทําความสะอาดโดยเทน้ํายาหรือผงขัดลงบนพื้นที่เปยก
แลวใชแปรงใยสังเคราะหขัดใหสะอาด ถาเปนพื้นซีเมนตควรใชแปรงลวดขัด สวนผนังหองน้ําที่เปนกระเบื้อง
ใหใชฟองน้ําชุบน้ํายาทําความสะอาดเช็ดใหทั่วแลวลางดวยน้ําสะอาดจากนั้นปลอยไวใหแหง
การจัดวางของใชในหองน้ําหองสวม
การจัดวางของใชในหองน้ําหองสวมมีแนวทางดังนี้
๑. ของใช ในห องน้ํ า ห องส วม เช น สบู ยาสระผม ยาสีฟน แปรงสีฟน ควรจัดวางใหเปน ระเบียบ
เพื่อความสะดวกในการหยิบใชและดูสวยงาม
๒. อุ ป กรณ ใ นการทํ า ความสะอาดห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม ควรล า งให ส ะอาดผึ่ ง ให แ ห ง ก อ นนํ า ไปเก็ บ
ในบริเวณที่อากาศถายเทไดดี สวนน้ํายาทําความสะอาดควรปดฝาใหสนิท แลวนําไปเก็บในที่เย็นไมมีแสงแดด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๕๗

ใบงานที่ ๔ เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรือ่ ง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนวิธีการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม พรอมกับประโยชนมาใหถูกตอง

วิธีการทําความสะอาดหองน้ํา

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

วิธีการทําความสะอาดหองสวม

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

ประโยชนของการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๑. ............................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................
๔. ............................................................................................................................................
๕. ............................................................................................................................................
๖. ............................................................................................................................................

๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา เปนการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
และชวยสงวนทรัพยากรไดเปนอยางดี
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายแนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัด
และคุมคาในงานบานได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนแนวทางการใชพลังงานและทรัพยากรอย างประหยัดและคุมคาของตนเอง
ในบานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๔. สาระการเรียนรู
การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการแกปญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ อยูอยางพอเพียง
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๓ มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๕๙

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบาย
แนวทางการมีสวนรวม
ในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรที่มีอยูอยาง
ประหยัดและคุมคา
ในงานบานได
๒. สามารถเขียนแนวทาง
การใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคาของตนเองใน
บานได

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูแสดงภาพการเปดน้ําทิ้งไวจากนั้น
ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วาจะเกิดผลอยางไรบาง
๓. ครูซักถามนักเรียนวาพลังงานและ
ทรัพยากรมีอะไรบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๕
นาที การใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัด คุมคาในงานบาน
๒. ครูอธิบายความหมายพลังงานและ
ทรัพยากร
๓. ครูถามนักเรียนวา มีแนวทางการมี
สวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาในงานบานอยางไร

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วาจะเกิดผลอยางไรบาง
๓. นักเรียนตอบคําถามครูวาพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๕
การใชพลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
พลังงานและทรัพยากร
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
มีแนวทางการมีสวนรวมในการใช
พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด
คุมคาในงานบานอยางไร

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การใช
พลังงานและ
ทรัพยากรอยาง
ประหยัด คุมคา
ในงานบาน
๑. สื่อสไลด
เรื่องการใช
พลังงานและ
ทรัพยากร
อยางประหยัด
คุม คาในงานบาน

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๖๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓. เห็นคุณคาของการใช
พลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคาใน
งานบาน
๓.

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
การมีสวนรวมในการใชพลังงานและ
เกี่ยวกับแนวทางการมีสวนรวมในการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด
คุมคาในงานบาน
๒๐ ๕. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๕ ให
๕. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๕ นักเรียน
นาที นักเรียนเขียนแนวทางการมีสวนรวม
เขียนแนวทางการมีสวนรวมในการใช
ในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู
พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู
อยางประหยัดและคุมคา
อยางประหยัดและคุมคา
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

๒. ใบงานที่ ๕
เรื่อง การใช
พลังงานและ
ทรัพยากร
อยางประหยัด
คุมคาในงานบาน

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๖๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๕ การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายแนวทางการมีสวนรวม
ในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู
อยางประหยัดและคุมคาในงานบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนแนวทางการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาของ
ตนเองในบานได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายแนวทางการมี เขียนแนวทางการ การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
สวนรวมในการใช
ใชพลังงานและ ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
พลังงานและ
ทรัพยากรอยาง ชีวิตประจําวัน
และ
เรียบรอย
ทรัพยากรที่มีอยู ประหยัดและคุมคา
เหมาะสม
อยางประหยัดและ
ของตนเอง
คุมคาในงานบานได
ในบานได
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๖๓

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายแนวทาง
อธิบายแนวทางการมี อธิบายแนวทาง
อธิบายแนวทางการมี
การมีสวนรวมใน
สวนรวมในการใช
การมีสวนรวมใน
สวนรวมในการใช
การใชพลังงานและ พลังงานและทรัพยากร การใชพลังงานและ พลังงานและทรัพยากร
ที่มีอยูอยางประหยัด
ที่มีอยูอยางประหยัด ทรัพยากรที่มีอยู
ทรัพยากรที่มีอยู
อยางประหยัดและ และคุมคาในงานบาน อยางประหยัดและ และคุมคาในงานบาน
คุมคาในงานบานได ไดถูกตองแตยังไม
คุมคาในงานบานได ไดถูกตองครบถวน
ครอบคลุมบางสวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ถูกตอง
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายแนวทางการมี
สวนรวมในการใช
พลังงานและ
ทรัพยากรที่มีอยู
อยางประหยัดและ
คุมคาในงานบาน
ไดนอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนแนวทางการใช เขียนแนวทางการใช เขียนแนวทางการใช เขียนแนวทางการใช
เขียนแนวทางการใช
พลังงานและ
พลังงานและทรัพยากร พลังงานและ
พลังงานและทรัพยากร พลังงานและทรัพยากร
ทรัพยากรอยาง
อยางประหยัดและ
ทรัพยากรอยาง
อยางประหยัดและคุมคา อยางประหยัดและ
ประหยัดและคุมคา ของตนเองในบานได
คุมคาของตนเองใน
ประหยัดและคุมคา คุมคาของตนเองใน
ของตนเองในบาน อยางประหยัด คุมคา
บานไดอยางประหยัด
ของตนเองในบานได บานไดอยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
คุมคาในงานบานนอย
ไดดี
ในงานบานบางสวน
หรือไมไดเลย
การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับใช
ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในการเรียน ประยุกตใชใน
ในชีวิตประจําวันได
ใชได
ชีวิตประจําวัน
การสอนและใน
การเรียนการสอนได
ชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลามีความ รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับมอบหมาย ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
ไดเพียงเล็กนอย บางสวน มอบหมายไมครบ
ไดรับมอบหมาย
ทุกสวน และสงงาน
สงงานตรงเวลา
ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ไมตรงเวลาเปน
บางครั้ง แตงานมี บางครั้ง
อยางถูกตอง
ประจํา
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน มีความ ใบงาน/ผลงานมีความ
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
สะอาดเรียบรอย
สะอาดเรียบรอยนอย
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
เรียบรอย สวยงาม สวยงามถูกตองเปน
มาก มีรอยลบและ
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด บางสวน ในระดับพอใช ความสกปรกของงาน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ
การแสดง
การรวมงาน ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น กลุมอยางมี ของผลงาน (๒๐)
ความสุข
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๖๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ความตั้งใจ
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของการใช เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
การใชพลังงานและ การใชพลังงานและ การใชพลังงานและ
พลังงานและ
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
ทรัพยากร
อยางประหยัด
อยางประหยัด
อยางประหยัด
อยางประหยัด
คุมคาในงานบาน
คุมคาในงานบาน
คุมคาในงานบาน
คุมคาในงานบาน
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางาน
ทํางานอยางมี
ทํางาน
ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสุข
อยางมีความสุข
อยางมีความสุข
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
การใชพลังงานและ
ทรัพยากร
อยางประหยัด
คุมคาในงานบาน
ไมมีทํางาน
อยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๖๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน นักเรียนมี
ผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

จิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใชแรงงานได เชน พลังงานไฟฟา พลังงานน้ํา
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย เปนตน
ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเปนทรัพย เชน ไฟฟา น้ํามัน ปาไม แร กระดาษ มูลสัตว ถาน
เปนตน
จิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา หมายถึง ความเขาใจถึงสาเหตุ
หรือเหตุผลของการประหยัด การรวมมือกันเพื่อรักษา ควบคุมดูแล หาวิธีการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยู
ใหเหมาะสม
๑. มนุษยมีจํานวนเพิ่มขึ้น ความตองการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีวันหมดไป เชน น้ํามัน ปาไม แร
จึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย
๒. มนุษยใชพลังงานและทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางาน
๓. คาใชจายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มนุษยตองใชเปนประจําสูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจ
ของโลก เชน ราคาน้ํามัน คาน้ําประปา คาไฟฟา เปนตน
๔. การสร า งพลั งงานและทรั พยากรทดแทนยัง ไม แพร ห ลาย เชน การสรางเขื่อนเพื่ อผลิต ไฟฟ า
การสรางอุปกรณเก็บกักพลังงานแสงอาทิตย การสรางพลังงานชีวมวล การแปรรูปวัสดุเหลือใชเพื่อนํากลับมา
ใชใหม เปนตน
แนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
การมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคามีแนวทาง ดังนี้
๑. ใชน้ํา ใชไฟฟา ใชกระดาษอยางประหยัดและใชเมื่อจําเปน ดังตัวอยาง
๑.๑. การใชน้ําอยางประหยัด
๑.๒. การใชไฟฟาอยางประหยัด
๑.๓. การใชกระดาษอยางประหยัด
๒. มีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงคใหเกิดการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
๓. กระตุนและสนับสนุนใหทุกคนในครอบครัวและสังคม ที่อยูอาศัยมีสวนรวมในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๖๙

ใบงานที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนแนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
ลําดับ
๑

๒

๓

ประเภทของพลังงานและทรัพยากร

แนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากร
ที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
๑.............................................................................................
๒.............................................................................................
๓.............................................................................................
๔.............................................................................................
๕.............................................................................................
๑.............................................................................................
๒.............................................................................................
๓.............................................................................................
๔.............................................................................................
๕.............................................................................................
๑.............................................................................................
๒.............................................................................................
๓.............................................................................................
๔.............................................................................................
๕.............................................................................................

๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการ
ประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ
งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
เครื่องมือที่ใชในงานบาน
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา
ในงานบาน

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้นในการเรียนหนวยตอไป

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

หนวยการเรียนรูที่ ๒
เสื้อผาของฉัน

๗๑

๗๒

รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

หนวยการเรียนที่ ๒
ชื่อหนวยการเรียนรู เสื้อผาของฉัน
รายวิชาการงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การดูแลรักษาเสื้อผา การซอมแซมเสื้อผา การซักและตากเสื้อผา การรีดและเก็บเสื้อผา และเปน
พื้นฐานที่ดีในการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพอยางเปนระบบจะทําใหเสื้อผามีความสะดวกในการใช คงทนตอ
การใชสอย
๓. สาระการเรียนรู
๑) การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
๒) การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
๓) การซักและตากเสื้อผา
๔) การรีดและเก็บเสื้อผา
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑) สามารถอธิบายการจัดเก็บ พับเสื้อผาประเภทตาง ๆ ได
๒) สามารถอธิบายการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดนได
๓) สามารถอธิบายวิธีการซักและตากเสื้อผาตาง ๆ ได
๔) สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ วิธีการรีดและเก็บเสื้อผาได
ทักษะ/กระบวนการ
๑) สามารถฝกปฏิบัติการพับเสื้อผาประเภทตาง ๆ ได
๒) สามารถฝกปฏิบัติการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดนได
๓) สามารถฝกปฏิบัติซักเสื้อผาดวยมือได
๔) สามารถฝกปฏิบัติการรีดและเก็บเสื้อผา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เจตคติ

๑) เห็นประโยชนของการจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
๒) เห็นคุณคาของการซอมแซมเสื้อผา
๓) เห็นความสําคัญของการซักและตากเสื้อผา
๔) เห็นประโยชนของการรีดและเก็บเสื้อผา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) มีวินัย
๒) ใฝเรียนรู
๓) อยูอยางพอเพียง
๔) มุงมั่นในการทํางาน
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑) ใบงานที่ ๔ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
๒) การประเมินผลงานการซอมแซมเสื้อประเภทดน
๓) การประเมินผลงานการซักและตากเสื้อผา
๔) ใบงานที่ ๕ การซักและตากเสื้อผา
๕) การประเมินผลงานการรีดและเก็บเสื้อผา

๗๓

๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
ผลงานดีมาก
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
เหตุผลได
เหตุผลการทํางาน
อธิบายเหตุผลได
ไมชัดเจน
ชัดเจน มีความคิด
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคริเริ่มดี
สรางสรรคดี
ทักษะการปฏิบัติงาน การทํางานเปน
มีขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนการทํางาน
ขั้นตอนดีมาก
ดี มีการอภิปราย
การอภิปราย
การปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
การทํางานเปนกลุมดี
ไมชัดเจน
มีการอภิปราย
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับใช
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ในชีวิตประจําวันได
การเรียนการสอนได
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ไดรับมอบหมาย
มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายสรางสรรค บางครั้ง แตงานมี
ไมตรงตอเวลาเปน
งานไดอยางถูกตอง ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางานขาด
ความชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงานมี
ความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๗๕

เกณฑการประเมินการสังเกต
ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน

ระดับคุณภาพ

๔ (ดีมาก)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
การตอบคําถามตรง รวมตอบคําถาม
ประเด็น
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอยางตรง
ประเด็นคําถาม
ถูกทุกขอ
เห็นความสําคัญ
เห็นความสําคัญ
ของเสื้อผา
ของเสื้อผา
อยางสม่ําเสมอ
การมีสวนรวมใน รวมมือและ
กิจกรรม
ชวยเหลือเพื่อน
ในการทํากิจกรรม
เปนอยางดี
ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

๓ (ดี)
สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กนอยในขณะเรียน

๒ (พอใช)
สนใจในการเรียนคุยกัน
และเลนกันในขณะ
เรียนเปนบางครั้ง
รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามเปนบางครั้ง
และตอบคําถามถูกเปน
บางครั้ง

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให

เห็นความสําคัญของ
เสื้อผาเปนสวนใหญ

เห็นความสําคัญของ
เสื้อผาเปนบางครั้ง

ไมเห็นความสําคัญ
ของเสื้อผา

รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนเปนสวนใหญ
ในการทํากิจกรรม

รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนบางครัง้

ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม

รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คําถามสวนมากถูกตอง

ผลงานมีคุณภาพเสร็จชา ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานไมมีคุณภาพ
กวาเวลาที่กําหนด
ไมทันตามกําหนดเวลา เสร็จไมทันตาม
เล็กนอย
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
เสื้อผาที่ตากแหงแลวควรเก็บใหเปนระเบียบเพื่อความสะดวกในการนําไปพับหรือรีดกอนเก็บเขาตู
เสื้อผา
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดเก็บ พับเสื้อผาประเภทตาง ๆ ได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติการพับเสื้อผาประเภทตาง ๆ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนของการจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
๔. สาระการเรียนรู
การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มีวินัย
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบาย
ขั้นตอนการจัดเก็บ พับ
เสื้อผาประเภทตาง ๆ ได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
จัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูนักเรียน ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ทราบ
การเรียนรู
๒. ครูใหนักเรียน ๒ คนออกมาเลา
๒. นักเรียน ๒ คนออกมาเลา
ประสบการณเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ
ประสบการณเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ
ของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
ของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
และเปดโอกาสใหเพื่อนในหองไดแสดง
และเปดโอกาสใหเพื่อนในหองไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บของใช ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บ
สวนตัวและการดูแลเสื้อผาของตนเองดวย ของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผาของ
วามีความเหมือนหรือแตกตางกับเพื่อน ตนเองดวยวามีความเหมือนหรือ
คนนี้อยางไร
แตกตางกับเพื่อนคนนี้อยางไร
๓. ครูใหนักเรียนดูภาพการจัดเก็บของใช ๓. นักเรียนดูภาพการจัดเก็บของใช
สวนตัวและการดูแลเสื้อผา จากนั้นให
สวนตัวและการดูแลเสื้อผา จากนั้นให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วามีวิธีการจัดเก็บของใช
เกี่ยวกับภาพ วามีวิธีการจัดเก็บของใช
สวนตัวอยางไร
สวนตัวอยางไร
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๖
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๖
นาที การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแล
การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแล
รักษาเสื้อผา
รักษาเสื้อผา

๗๗

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การจัดเก็บ
ของใชสวนตัว
และการดูแล
รักษาเสื้อผา

๑. สื่อสไลด
๑. แบบ
เรื่อง การจัดเก็บ ประเมิน
ของใชสวนตัว ผลงาน

๗๘
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
จุดประสงคการเรียนรู

๒. สามารถฝกปฏิบัติ
การพับเสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ได

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับของใช
สวนตัว และการจัดเก็บเสื้อผา

กิจกรรมนักเรียน
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับของใชสวนตัว และการจัดเก็บ
เสื้อผา
๓. ครูถามนักเรียนวา ประเภทเสื้อผา
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
มีอะไรบาง
ประเภทเสื้อผามีอะไรบาง (กางเกง
เสื้อยืด)
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เสื้อผา เชน เสื้อ กระโปรง กางเกง
เกี่ยวกับประเภทเสื้อผา เชน เสื้อ
ชุดชั้นใน
กระโปรง กางเกง ชุดชั้นใน
๕. ครูถามนักเรียนวามีวิธีการดูแลรักษา ๕. นักเรียนตอบคําถามของครูวามี
เสื้อผากอนจัดเก็บอยางไรบาง
วิธีการดูแลรักษาเสื้อผากอนจัดเก็บ
อยางไรบาง
๖. ครูอธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บเสื้อผา ๖. นักเรียนฟงครูอธิบายเกี่ยวกับ
โดยการพับในลักษณะตาง ๆ ตามประเภท การจัดเก็บเสื้อผาโดยการพับในลักษณะ
ของเสื้อผา ประกอบดวย กางเกงขาสั้น ตาง ๆ ตามประเภทของเสื้อผา
กางเกงขายาว เสื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาว ประกอบดวย กางเกงขาสั้น กางเกง
เสื้อยืด กางเกงใน
ขายาว เสื้อแขนสั้น เสื้อแขนยาว เสื้อยืด
กางเกงใน
๗. ครูสาธิตการพับเสื้อผาในรูปแบบ
๗. นักเรียนดูครูสาธิตการพับเสื้อผา
ตาง ๆ
ในรูปแบบตาง ๆ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

และการดูแล
รักษาเสื้อผา
๒. ใบความรู
ที่ ๖ การจัดเก็บ
ของใชสวนตัว
และการดูแล
รักษาเสื้อผา
๓. สื่อการสอน
ระบุ
ประกอบดวย
สื่อจริงเสื้อผา
รูปแบบตาง ๆ
๔. ใบงานที่ ๖
เรื่อง การจัดเก็บ
ของใชสวนตัว
และการดูแล
รักษาเสื้อผา

๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นปฏิบัติ

๓.

๔.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. เห็นประโยชนของการ
จัดเก็บของใชสวนตัวและ
การดูแลเสื้อผา

ขั้นสรุป

๗๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๕ ๘. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๖
นาที การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแล
รักษาเสื้อผา
๙. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๖
การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแล
รักษาเสื้อผา
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึง
นาที ประโยชนที่ไดเรียนในวันนี้

กิจกรรมนักเรียน
๘. นักเรียนฝกพับเสื้อผาตาง ๆ
๙. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๖ การจัดเก็บ
ของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
๑. นักเรียนรวมกันสรุปถึงประโยชนที่
ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
๘.๒ ใบความรูที่ ๖ การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
๘.๓ สื่อการสอน ระบุ ประกอบดวย สื่อจริงเสื้อผารูปแบบตาง ๆ
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดเก็บ
พับเสื้อผาประเภทตาง ๆ ได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติการพับเสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนของการจัดเก็บของใชสวนตัว
และการดูแลเสื้อผา

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๘๑

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายขั้นตอน ฝกปฏิบัติการพับ การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
การจัดเก็บ พับ เสื้อผาประเภท ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ได
ชีวิตประจําวัน
และ
เรียบรอย
ตาง ๆ ได
เหมาะสม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การจัดเก็บ พับ
การจัดเก็บ พับ
เสื้อผาประเภท
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ได ถูกตอง
ตาง ๆ ได
ครบถวน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
ฝกปฏิบัติการพับ
ฝกปฏิบัติการพับ
เสื้อผาประเภท
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ไดอยาง
ตาง ๆ ได
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายขั้นตอน
อธิบายขั้นตอน
การจัดเก็บ พับ
การจัดเก็บ พับ
เสื้อผาประเภท
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ได ถูกตอง ตาง ๆ ได ถูกตอง
แตยังไมครอบคลุม
บางสวน
ฝกปฏิบัติการพับ
ฝกปฏิบัติการพับ
เสื้อผาประเภท
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ไดดี
ตาง ๆ ไดบางสวน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายขั้นตอน
การจัดเก็บ พับ
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ได นอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกปฏิบัติการพับ
เสื้อผาประเภท
ตาง ๆ ไดนอยหรือ
ไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๘๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ การแสดง การรวมงานกลุม ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน (๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
ความตั้งใจในการเรียน สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ
การจัดเก็บของใช
การจัดเก็บของใช การจัดเก็บของใช การจัดเก็บของใช
สวนตัวและการดูแล สวนตัวและการดูแล สวนตัวและการดูแล สวนตัวและการดูแล
เสื้อผา
เสื้อผาอยาง
เสื้อผาเปนสวนใหญ เสื้อผาเปนบางครั้ง
สม่ําเสมอ
ทํางาน
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
อยางมีความสุข
ความสุขอยาง
ความสุขเปน
ความสุขเปนบางครั้ง
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นประโยชน
ของการจัดเก็บ
ของใชสวนตัวและ
การดูแลเสื้อผา
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๘๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๘๗

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ของใชสวนตัว หมายถึง ของที่มีลักษณะที่เฉพาะตัวบุคคล เชน เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ เปนตน
ประเภทของเสื้อผา
๑. เสื้อประเภทตาง ๆ เชน เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อนักเรียน เสื้อแขนยาว เปนตน
๒. กางเกงประเภทตาง ๆ เชน กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว กางเกงยีนส เปนตน
๓. กระโปรงประเภทตาง ๆ เชน กระโปรงนักเรียน กระโปรงทํางาน เปนตน
๔. ชุดชั้นในตาง ๆ เชน เสื้อชัน้ ใน กางเกงใน เปนตน
วิธีการดูแลรักษาเสื้อผา
๑. นําเสื้อผาที่สวมใสแลวไปซักและตากใหแหง
๒. นําเสื้อผาที่แหงมารีดและเก็บพับใหเรียบรอย
๓. นําเสื้อผาที่สะอาดเก็บไวในตูเสื้อผา
วิธีการจัดเก็บเสื้อผา
๑. กางเกงขาสั้ น วิ ธี การพั บ พั บ ครึ่งกางเกงตามความยาว แลว พับ ปลายขาเขามาที่เปากางเกง
แลวพับครึ่งกางเกงเขามาอีก ๒ ครั้ง
๒. กางเกงขายาว วิธีการพับ พับครึ่งกางเกงตามความยาว แลวพับปลายขาเขามาที่เปากางเกง
แลวพับครึ่งกางเกงเขามาอีก ๒ ครั้ง
๓. เสื้อแขนสั้น วิธีการพับ เริ่มดวยการกางเสื้อแขนสั้นโดยพลิกดานหลังขึ้น นํานิตยสารวางชิดกับคอ
เสื้อ พับเสื้อเขามาจนถึ งขอบหนังสื อ แลวพับแขนเสื้อ ๒ ทบใหพอดีกับความกวางของเสื้อที่พับ เขามาทั้ง
ดานซายและดานขวา พับปลายเสื้อขึ้นมาจนถึงกึ่งกลาง แลวพับทบขึ้นมาถึงปกเสื้ออีกครั้ง
๔. เสื้อแขนยาว วิธีการพับ เริ่มดวยการกางเสื้อแขนยาวโดยพลิกดานหลังขึ้น นํานิตยสารวางชิดกับ
คอเสื้อ พับเสื้อเขามาจนถึงขอบหนังสื อ แลวพับแขนเสื้อ ๒ ทบใหพอดีกับความกวางของเสื้อที่พับเข ามา
ทั้งดานซายและดานขวา พับปลายเสื้อขึ้นมาจนถึงกึ่งกลาง แลวพับทบขึ้นมาถึงปกเสื้ออีกครั้ง
๕. เสื้อยืด วิธีการพับ เริ่มจากกางเสื้อยืดโดยใหลายเสื้ออยูดานบน จับปลายเสื้อและแขนเสื้อดานขวา
พับไปทบไปดานซาย พับแขนเสื้อกลับเขาหากึ่งกลาง พับเสื้อลงมาตามความยาวครึ่งหนึ่ง กอนพับซ้ําลงมา
อีกครั้ง

๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๖. กางเกงใน วิธีการพับ พับขอบกางเกงในดานขวาเขาหากึ่งกลางโดยเลยเปากางเกงไปทางซาย
เล็กนอย พับขอบกางเกงในดานซายเขามาใหพอดีกับขอบกางเกงดานขวา จากนั้นพับเปากางเกงขึ้นมาจนถึง
ขอบเอวก็เสร็จเรียบรอย
๗. เสื้อกลาม วิธีการพับ พับเริ่มจากกางเสื้อกลามโดยใหลายเสื้ออยูดานบน จับปลายเสื้อและแขนเสื้อ
ดานขวาพับไปทบไปดานซาย พับแขนเสื้อกลับเขาหากึ่งกลาง พับเสื้อลงมาตามความยาวครึ่งหนึ่ง กอนพับซ้ํา
ลงมาอีกครั้ง
ประโยชนของการจัดเก็บเสื้อผา
๑. ชวยใหสะดวกตอการคนหาและสวมใส
๒. ชวยใหเสื้อผาสะอาดเรียบรอย
๓. ชวยใหประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๘๙

ใบงานที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนวาดภาพขั้นตอนการจัดเก็บเสื้อผา มา ๑ วิธีการ พรอมบอกประโยชนของ
การจัดเก็บเสื้อผามาใหถูกตอง
ตอนที่ ๑ วาดภาพขั้นตอนการจัดเก็บเสื้อผาดวยการพับมา ๑ ประเภท เรียงตามลําดับ

ตอนที่ ๒ เขียนประโยชนของการจัดเก็บเสื้อผาดวยการพับ มาอยางนอย ๕ ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..….............

๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดนเปนการเย็บดวยมือที่ใชแทนการเย็บดวยจักรมีความทนทานมาก
โดยการใชดายสีเดียวกัน หรือสีใกลเคียงกับสีเสื้อผาที่ซอมแซม ซึ่งจะชวยใหเกิดความกลมกลืนสวยงามและ
ทนทานตอการใชงาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดนได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติการดนเสื้อผาได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
๔. สาระการเรียนรู
การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๙๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบายวิธีการ
ซอมแซมเสื้อผาประเภท
การดนได
๒. สามารถฝกปฏิบัติ
การดนเสื้อผาได
๓. เห็นคุณคาของ
การซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพลักษณะเสื้อผา
ขาด ชํารุด ฉีก จากนั้นใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาจะ
สามารถซอมแซมไดอยางไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู

๒. นักเรียนดูภาพลักษณะเสื้อผาขาด
ชํารุด ฉีก จากนั้นใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาจะ
สามารถซอมแซมไดอยางไรบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือเรื่องการซอมแซม ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือเรื่อง
การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
นาที เสื้อผาประเภทการดน
๒. ครูอธิบายความหมายของการซอมแซม ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
ของการซอมแซมเสื้อผา
เสื้อผา
๓. ครูถามวาการซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุด ๓. นักเรียนตอบคําถามครูวาการ
ซอมแซมเสื้อผาที่ชํารุดมีกี่ประเภท
มีกี่ประเภท อะไรบาง
อะไรบาง (การปะ การสอย การเนา)
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายใหความรู
๔. ครูอธิบายใหความรูเพิ่มเติม เชน
การปะ การสอย การเนา การดนพรอมดู เพิ่มเติม เชน การปะ การสอย การเนา
การดนพรอมดูภาพประกอบ
ภาพประกอบ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง
การซอมแซม
เสื้อผา ประเภท
การดน
๑. สื่อสไลด
เรื่อง
การซอมแซม
เสื้อผา ประเภท
การดน
๒. ใบความรู
ที่ ๗ เรื่องการ
ซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน
๓. สื่อการสอน
สื่อจริง

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงานการดน
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

๙๒
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๕. ครูอธิบายถึงเครื่องมือซอมแซมเสื้อผา
ประเภทตาง ๆ
๖. ครูอธิบายวิธีการซอมแซมเสื้อผา
โดยการดน ๒ ประเภท คือ การดนตะลุย
การดนถอยหลัง
๗. ครูสาธิตการดน ๒ ประเภท การดน
ตะลุย การดนถอยหลัง

๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติการซอมแซม
นาที เสื้อผาโดยการดน ๒ ประเภท พรอมให
ทําใบงานที่ ๗ การซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน
๒. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนและฝก
ปฏิบัติในวันนี้ พรอมสงผลงาน

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนฟงครูอธิบายถึงเครื่องมือ
ซอมแซมเสื้อผาประเภทตาง ๆ
๖. นักเรียนฟงครูอธิบายวิธีการ
ซอมแซมเสื้อผาโดยการดน ๒ ประเภท
คือ การดนตะลุย การดนถอยหลัง
๗. นักเรียนดูครูสาธิตการดน ๒
ประเภท การดนตะลุย การดนถอยหลัง

๑. นักเรียนฝกปฏิบัติการซอมแซม
เสื้อผาโดยการดน ๒ ประเภท พรอมทํา
ใบงานที่ ๗ การซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน
๒. นักเรียนเก็บอุปกรณที่ใชใหเปน
ระเบียบ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่ไดเรียนและฝกปฏิบัติในวันนี้
พรอมสงผลงาน

สื่อการเรียนรู
การซอมแซม
เสื้อผาประเภท
การดน
ในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน เข็ม
ดาย กรรไกร
ผา เปนตน
๔. ใบงานที่ ๗
การซอมแซม
เสื้อผาประเภท
การดน

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๙๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑. สื่อสไลด การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
๘.๒. ใบความรูที่ ๗ เรื่องการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
๘.๓. สื่อการสอนสื่อจริงการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน ในรูปแบบตาง ๆ เชน เข็ม ดาย กรรไกร
ผา เปนตน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๗ เรื่องการซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวิธีการซอมแซมเสื้อผาได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติการดนเสื้อผาได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของการซอมแซมเสื้อผาประเภท
การดน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่
อธิบายวิธี
ฝกปฏิบัติ
การนําไป การสงงานตรง การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
การซอมแซม การดนเสื้อผาได ประยุกตใชใน ตอเวลาและ ความสะอาด (๒๐)
เสื้อผาได
ชีวิตประจําวัน เหมาะสม
เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๙๕

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายวิธี
การซอมแซมเสื้อผา
ได
ฝกปฏิบัติการดน
เสื้อผาได

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวิธี
อธิบายวิธี
อธิบายวิธี
การซอมแซมเสื้อผา การซอมแซมเสื้อผา การซอมแซมเสื้อผา
ไดถูกตองครบถวน ไดถูกตอง
ไดถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน

ฝกปฏิบัติการดน
เสื้อผาได
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

ฝกปฏิบัติการดน
เสื้อผาไดดี

ฝกปฏิบัติการดน
เสื้อผาไดบางสวน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธี
การซอมแซมเสื้อผา
ไดนอยหรือไมได
และไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกปฏิบัติการดน
เสื้อผาไดนอยหรือ
ไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน มี
ความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจใน ความรับผิดชอบ
การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๙๗

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
เห็นคุณคาของ
การซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน
ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
การซอมแซมเสื้อผา การซอมแซมเสื้อผา การซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน
ประเภทการดน
ประเภทการดน
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสุข
ความสุข
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
การซอมแซมเสื้อผา
ประเภทการดน
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๙๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ความหมายของการซอมแซม
ซอมแซมเสื้อผา หมายถึง การทําใหเสื้อผาที่ชํารุดสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกครั้ง
วิธีการซอมแซมเสื้อผาประเภทตาง ๆ
๑. การเนา คือ การเย็บผาดวยมือ ซึ่งทําใหผืนผาติดกันชั่วคราว
๒. การสอย คือ การเย็บผาดวยมือใหติดกัน โดยเห็นรอยเย็บนอยที่สุด
๓. การดน คือ การเย็บผาดวยมือ ซึ่งทําใหผามีระยะฝเข็มถี่และคงทน
เครื่องมือซอมแซมเสื้อผา (การดน)
๑. เข็มเย็บดวยมือ
๒. เข็มหมุด
๓. ดาย
๔. กรรไกร
๕. ที่เลาะผา
๖. หมอนเข็ม

ใชสําหรับดนผา ซึ่งมีหลายขนาด ควรเลือกใหเหมาะสมกับผา
ใชสําหรับกลัดยึดผาใหติดกัน เพื่อปองกันผาเคลื่อนเวลาเย็บ
ใชสําหรับเย็บควรเลือกที่ใหเหมาะสมกับสีผา นิยมใชเบอร ๖๐
ใชสําหรับตัดผาหรือดาย
ใชสําหรับเลาะเสนดายหรือเสนเย็บที่ไมตองการทิ้ง
ใชสําหรับปกและเก็บเข็มชนิดตาง ๆ

วิธีการดน
การดนเปนการเย็บผาดวยมือที่มีความทนทานมาก การดนสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภทดังนี้
๑. การดนตะลุย มีวิธีการทําคลายการเนาเปนการเย็บผาสองชั้นใหติดกันอยางถาวร
วิธีทํา ๑. นําดายใสรูเข็มจํานวนสองเสน
๒. แทงเข็มลงบนผืนผาขึ้นลงโดยมีระยะถี่ ประมาณ ๓ ฝตอ ๑ นิ้ว ตอ ๑ ฝเข็ม
๓. ดึงดายใหตึงแลวดนตอไปจนสิ้นสุดตะเข็บ
๔. มัดดายใหตึงเพื่อไมใหหลุด แลวตัดดายออกดวยกรรไกร

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๐๑

๒. การดนถอยหลัง
วิธีทํา เปนการเย็บผา ๒ ชนิดใหติดกันโดยแทงเข็มขึ้นและยอนกลับไปแทงเข็มดานหลังใหเข็มมี
ความยาวเพียงพอของฝเข็มแทงเข็มลงแลวดึงดายขึ้นไปจนสิ้นสุดตะเข็บทําซ้ํากันไปเสร็จชนิดนี้มีความทนทาน
มากดานหนาจะมีลักษณะฝเข็มเหมือนการเย็บดวยจักรสวนดานหลังดายเย็บซอนกันแนนเหมาะสําหรับเย็บผา
โดยทั่วไปที่ตองการความทนทาน

ประโยชนของการดนเสื้อผา
๑. ประหยัดรายจายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว
๒. ยืดอายุการใชเสื้อผาเครื่องแตงกาย
๓. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๔. สงเสริมความมีน้ําใจและชวยเหลือซึ่งกันระหวางสมาชิกในครอบครัว
๕. เกิดความภาคภูมิใจรวมกัน
๖. สรางเสริมความอดทน ความมีระเบียบวินัยในการทํางานใหกับสมาชิกในครอบครัว

๑๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนอธิบายวิธีการซอมแซมเสื้อผาประเภทดนตามขั้นตอน พรอมบอกประโยชนของการ
ซอมแซมเสื้อผามาใหถูกตอง
การดนตะลุย

การดนถอยหลัง

๑...............................................................................
๒...............................................................................
๓...............................................................................
๔...............................................................................
๕...............................................................................
๖...............................................................................

๑...............................................................................
๒...............................................................................
๓...............................................................................
๔...............................................................................
๕...............................................................................
๖...............................................................................

ประโยชนของการซอมแซมเสื้อผาประเภทดน
๑.........................................................................................................................................
๒.........................................................................................................................................
๓.........................................................................................................................................
๔.........................................................................................................................................
๕.........................................................................................................................................
๖.........................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๐๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การซักเสื้อผาอยางถูกขั้นตอน จะทําใหเสื้อผาสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น หรือมีกลิ่นอับชื้น สีสดใส ไมเสีย
รูปทรง และใชงานไดนาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถจําแนกขอดีขอเสียการซักผาดวยมือและดวยเครื่องได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติซักและตากเสื้อผาดวยมือได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการซักและตากเสื้อผา
๔. สาระการเรียนรู
การซักและตากเสื้อผา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ มีวินัย
๖.๓ อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถจําแนกขอดี
ขอเสียการซักผาดวยมือ
และดวยเครื่องได
๒. สามารถฝกปฏิบัติซัก
และตากเสื้อผาดวยมือได
๓. เห็นความสําคัญของ
การซักและตากเสื้อผา

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพการซักเสื้อผา
ใหนักเรียนดู จากนั้นใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาเปน
ภาพเกี่ยวกับอะไร และใชวัสดุอุปกรณ
อะไรบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๘
นาที เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
๒. ครูอธิบายความหมายของการซักและ
ตากเสื้อผา
๓. ครูถามวานักเรียนมีวิธีการซักเสื้อผา
อยางไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน
การเตรียมกอนซักเสื้อผาและประเภทของ
การซักเสื้อผา ๒ ประเภท ประกอบดวย
การซักดวยมือ และเครื่องซักผา

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๑. สื่อสไลด
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
เรื่อง การซัก
การเรียนรู
๒. นักเรียนดูภาพการซักเสื้อผา จากนั้น และตากเสื้อผา
ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วาเปนภาพเกี่ยวกับอะไร
และใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๘
เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
ของการซักและตากเสื้อผา
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
นักเรียนมีวิธีการซักเสื้อผาอยางไร
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมกอนซัก
เสื้อผาและประเภทของการซักเสื้อผา
๒ ประเภท ประกอบดวยการซักดวยมือ
และเครื่องซักผา

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การซัก
และตากเสื้อผา
๒. ใบความรูที่ ๘
เรื่อง การซัก
และตากเสื้อผา
๓. สื่อการสอน
สื่อจริงเครื่องมือ
การซักเสื้อผา
และเสื้อผา
รูปแบบตาง ๆ

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงานการซัก
และตาก
เสื้อผา
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑๐๕
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู
กิจกรรมนักเรียน
เชน กะละมัง
แปรง สาร
ซักฟอก เปนตน

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ ๕. ครูสาธิตการซักผาดวยมือ และตากผา
นาที ๖. ครูสุมใหนักเรียนฝกปฏิบัติการซักผา
ดวยมือและตากผา
๗. ครูเนนย้ําใหนักเรียนคํานึงถึงเรื่อง
ความสะอาด ความปลอดภัยและเก็บ
อุปกรณที่ใชใหเปนระเบียบ
๘. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๘ ขอดี
ขอเสียซักเสื้อผาดวยมือและเครื่อง

๔.

ขั้นสรุป

๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

๕. นักเรียนดูครูสาธิตการซักผาดวยมือ
และตากผา
๖. นักเรียนฝกปฏิบัติการซักผาดวยมือ
และตากผา
๗. นักเรียนคํานึงถึงเรื่องความสะอาด
ความปลอดภัยและเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบ
๘. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๘ ขอดีขอเสีย
ซักเสื้อผาดวยมือและเครื่อง
นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

การประเมิน
การเรียนรู

๑๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การซักและตากเสื้อผา
๘.๒ ใบความรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
๘.๓ สื่ อการสอนสื่ อจริ ง เครื่ อ งมื อ การซั กเสื้ อผา และเสื้อผารูป แบบตาง ๆ เชน กะละมัง แปรง
สารซักฟอก เปนตน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถจําแนกขอดีขอเสียการซักผา
ดวยมือและดวยเครื่องได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติซักเสื้อผาดวยมือได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของการซักและตากเสื้อผา

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๐๗

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ จําแนกขอดีขอเสีย ฝกปฏิบัติซัก
การนําไป การสงงานตรง การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
การซักผาดวยมือ เสื้อผาดวยมือได ประยุกตใชใน ตอเวลาและ ความสะอาด (๒๐)
และดวยเครื่องได
ชีวิตประจําวัน เหมาะสม
เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)
จําแนกขอดีขอเสีย จําแนกขอดีขอเสีย
การซักผาดวยมือ
การซักผาดวยมือ
และดวยเครื่องได
และดวยเครื่องได
ถูกตองครบถวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ฝกปฏิบัติซักเสื้อผา ฝกปฏิบัติซักเสื้อผา
ดวยมือได
ดวยมือได
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําแนกขอดีขอเสีย จําแนกขอดีขอเสีย
การซักผาดวยมือ
การซักผาดวยมือ
และดวยเครื่องได และดวยเครื่องได
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ครอบคลุมบางสวน
ฝกปฏิบัติซักเสื้อผา ฝกปฏิบัติซักเสื้อผา
ดวยมือไดดี
ดวยมือไดบางสวน

ปรับปรุง (๑)
จําแนกขอดีขอเสีย
การซักผาดวยมือ
และดวยเครื่องได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ฝกปฏิบัติซักเสื้อผา
ดวยมือไดนอยหรือ
ไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๐๙

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจใน ความรับผิดชอบ
การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
การเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน (๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

๑๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ความตั้งใจ
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ
การซักและตาก
การซักและตาก
การซักและตาก
การซักและตาก
เสื้อผา
เสื้อผาอยางสม่ําเสมอ เสื้อผาเปนสวนใหญ เสื้อผาเปนบางครั้ง
ทํางาน
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
อยางมีความสุข
ความสุข
ความสุขเปน
ความสุขเปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลา
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย กําหนดเวลา
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นความสําคัญ
ของการซักและตาก
เสื้อผา
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๑๑

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การซักและตากเสื้อผา นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๑๓

ใบความรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คือ การทําความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผาอยางหนึ่งซึ่งตองทําเปนประจํา เพื่อใหมีเสื้อผาที่แหง
สะอาดมีกลิ่นหอม สําหรับสวมใสในครั้งตอไป
ความหมายของการซักเสื้อผา
๑. กอนซักเสื้อผาควรลวงกระเปาของเสื้อผาทุกตัว หากมีวัตถุสิ่งตกคางอยูใหเอาออกจากกระเปากอน
๒. หากมีเสื้อกางเกงชํารุดใหแยกออกและซอมแซมใหเรียบรอยกอนนําไปซักทําความสะอาด
๓. ควรแยกประเภทของเสื้อผา เชน เสื้อ กางเกง ผาสี ผาขาว เสื้อเด็ก เสื้อผูใหญ เปนตน
๔. ควรเตรียมสถานที่ และเครื่องมือใหพรอมกอนลงมือซักผา
ประเภทของการซักเสื้อผา
สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภทดังนี้
๑. การซักเสื้อผาดวยมือ
๒. การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา
การซักเสื้อผาดวยมือ
คือ การทําความสะอาดเสื้อผาโดยใชแรงงานคน ซึ่งสามารถทําความสะอาดเฉพาะสวนไดดี
เครื่องมือที่ใชในการซักผาดวยมือ มีดังนี้
๑. กะละมัง ใชสําหรับ ใสน้ําสะอาดและแชผา
๒. แปรงซักผา ใชสําหรับ ขัดถูเสื้อผาที่สกปรก เชน ปกเสื้อ ขอบแขนเสื้อ เปนตน
๓. กระดานแปรงผา ใชสําหรับรองผาขณะแปรงผา
๔. สารซักฟอก ใชสําหรับชําระสิ่งสกปรกบนเสื้อผา
๕. สารแตงผา ใชสําหรับใหผาขาว กลิ่นหอม ความคงรูป
๖. ตะกราใสผา ใชสําหรับใสเสื้อผาที่กําลังจะนํามาซัก และใสเสื้อผาที่ซักเสร็จแลว
ขั้นตอนการซักผาดวยมือ
๑. แยกซักเสื้อผาขาวและเสื้อผาสี
๒. ซักดวยน้ําสะอาด ๑ ครั้ง
๓. เทสารซักฟอกลงในน้ําสะอาด ใชมือตีฟองจนเกิดฟอง
๔. นําเสื้อผาที่ซักในน้ําสะอาดมาแช แลวใชมือขยี้และแชผาทิ้งไวประมาณ ๑๐-๑๕ นาที กอนซัก
๕. ใชแปรงขัดถูเบา ๆ บนเสื้อผาที่มีคราบสกปรกจนสะอาด
๖. บิดเสื้อผาเอาน้ําสารซักฟอกออก

๑๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
๗. นํามาซักลางในน้ําสะอาดอีกครั้ง จนหมดน้ําสารซักฟอก
๘. นํามาแชสารแตงผาประมาณ ๕-๑๐ นาที
๙. บิดเสื้อผาใหหมาดแลวยกใสในตะกรา จึงนําไปตากใหแหง

การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา
คือ การซักเสื้อผาดวยเครื่องใชไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถชวยทุนแรงไดดี
เครื่องมือที่ใชในการซักผาดวยเครื่องซักผา มีดังนี้
๑. เครื่องซักผา ใชสําหรับซักเสื้อผาทุกประเภท
๒. สารซักฟอก ใชสําหรับชําระสิ่งสกปรกบนเสื้อผา
ขั้นตอนการซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา
๑. สํารวจความเรียบรอยของเครื่องซักผา ระบบน้ํา และปลั๊กไฟ
๒. นําผาใสในเครื่องซักผาตามขนาดและความจุ หรือน้ําหนักที่บอกไว
๓. ใสสารซักฟอกลงไปในเครื่องซักผา
๔. ตั้งรายการทํางานตามคําแนะนําของเครื่องซักผา
๕. เมื่อซักเสร็จแลวใหนําผาออกจากเครื่อง แลวถอดปลั๊กไฟใหเรียบรอย
การตากเสื้อผา
การตากเสื้อผาเพื่อปองกันเสื้อผามีกลิ่นอับชื้น โดยใชอุปกรณ ไดแก ที่หนีบผา และราวตากผา
ขั้นตอนการตากเสื้อผา
๑. คลี่ผาออก แลวสะบัดผา ๒-๓ ครั้ง เพื่อสะเด็ดน้ําและปองกันไมใหผายับมาก
๒. กลับผาดานในออกดานนอกทุกตัว เพื่อปองกันไมใหผามีสีซีดและเปอนละออง
๓. นําเสื้อผามาใสไมแขวนเสื้อพาดบนราวตากผา แลวใชที่หนีบผาหนีบไวไมใหเสื้อผาปลิว
ขอดีและขอเสียการซักเสื้อผาดวยมือและเครื่องซักผา
การซักเสื้อผาดวยมือ

ขอดี
๑. ประหยัดน้ําและไฟฟา
๒. ประหยัดคาใชจายในการซื้อเครื่องซักผา
๓. เสื้อผาสะอาด
๔. ถนอมเนื้อผาใหใชไดนาน
ขอเสีย
๑. สิ้นเปลืองแรงงาน
๒. สิ้นเปลืองเวลา
๓. เสื้อผาแหงชา

การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา

ขอดี
๑. ประหยัดแรงงาน
๒. ประหยัดเวลา
๓. ซักเสื้อผาเร็ว

ขอเสีย
๑. สิ้นเปลืองน้ําและไฟฟา
๒. สิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อเครื่องซักผา
๓. ซักผาไมคอยสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๑๕

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนขอดี ขอเสีย ของการซักเสื้อผาดวยมือและซักดวยเครื่องมาใหถูกตอง
การซักเสื้อผาดวยมือ

ขอดี
๑. ……………………………......………………………..
๒. ……………………………......………………………..
๓. ……………………………......………………………..
๔. ……………………………......………………………..
๕. ……………………………......………………………..
ขอเสีย
๑. ……………………………......………………………..
๒. ……………………………......………………………..
๓. ……………………………......………………………..
๔. ……………………………......………………………..
๕. ……………………………......………………………..

การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา

ขอดี
๑. …………………………......…………………………..
๒. …………………………......…………………………..
๓. …………………………......…………………………..
๔. …………………………......…………………………..
๕. …………………………......…………………………..
ขอเสีย
๑. ………………………….....…………………………..
๒. …………………………......…………………………..
๓. …………………………......…………………………..
๔. …………………………......…………………………..
๕. …………………………......…………………………..

๑๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

เฉลยใบงานที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนขอดี ขอเสีย ของการซักเสื้อผาดวยมือและซักดวยเครื่องมาใหถูกตอง
การซักเสื้อผาดวยมือ
ขอดี
๑. ประหยัดน้ําและไฟฟา
๒. ประหยัดคาใชจายในการซื้อเครื่องซักผา
๓. เสื้อผาสะอาด
๔. ถนอมเนื้อผาใหใชไดนาน
ขอเสีย
๑. สิ้นเปลืองแรงงาน
๒. สิ้นเปลืองเวลา
๓. เสื้อผาแหงชา

การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา
ขอดี
๑. ประหยัดแรงงาน
๒. ประหยัดเวลา
๓. ซักเสื้อผาเร็ว
ขอเสีย
๑. สิ้นเปลืองน้ําและไฟฟา
๒. สิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อเครื่องซักผา
๓. ซักผาไมคอยสะอาด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๑๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การรีดเสื้อผา เปนวิธีทําใหเสื้อผาเรียบ นาสวมใส ซึ่งเราควรศึกษาขอควรปฏิบัติในการรีดเสื้อผาและ
การใชวัสดุอุปกรณในการรีดเสื้อผาที่ถูกตองใหเขาใจกอนลงมือปฏิบัติ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและ
ผลงานมีคุณภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ วิธีการรีดและเก็บเสื้อผาได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติการรีดผารูปแบบตาง ๆ ได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนของการรีดและเก็บเสื้อผา
๔. สาระการเรียนรู
การรีดและเก็บเสื้อผา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มีวินัย
๖.๒ อยูอยางพอเพียง
๖.๓ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๑๘

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบายวัสดุ
อุปกรณ วิธีการรีดและ
เก็บเสื้อผาได
๒. สามารถฝกปฏิบัติการ
รีดผารูปแบบตาง ๆ ได
๓. เห็นประโยชนของ
การรีดและเก็บเสื้อผา

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
จัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
การเรียนรู
นาที ๒. ครูแสดงภาพการรีดผาแบบตาง ๆ
๒. นักเรียนดูภาพการรีดผาแบบตาง ๆ
จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาเปนภาพ จากนั้นนักเรียนรวมกันแสดง
เกี่ยวกับอะไร และมีวัสดุอุปกรณอะไรบาง ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาเปนภาพ
เกี่ยวกับอะไร และมีวัสดุอุปกรณ
๓. ครูเลือกนักเรียนอาสาสมัครออกมา
อะไรบาง
เลาประสบการณการรีดผา
๓. นักเรียนอาสาสมัครออกมาเลา
ประสบการณการรีดผา
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๙
ขั้นสอน
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
ที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
๒. ครูอธิบายความหมายของการรีดและ ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
การเก็บเสื้อผา
ของการรีดและการเก็บเสื้อผา
๓. ครูถามนักเรียนวามีวิธีการรีดเสื้อผา ๓. นักเรียนตอบคําถามครู วามีวิธี
อยางไร
การรีดเสื้อผาอยางไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
อุปกรณ และขั้นตอนการรีดเสื้อผา
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ และขั้นตอน
การรีดเสื้อผา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การรีดและ
เก็บเสื้อผา

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การรีดและ
เก็บเสื้อผา
๒. ใบความรูที่ ๙
เรื่อง การรีดและ
เก็บเสื้อผา
๓. สื่อจริง
การรีดผาแบบ
ตาง ๆ เชน

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
การรีดและเก็บ
เสื้อผา
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

๓.

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๑๑๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕. ครูสาธิตการรีดและเก็บเสื้อผา

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนดูครูสาธิตการรีดและเก็บ
เสื้อผา

๒๐ ๑. ครูสุมใหนักเรียนฝกปฏิบัติการรีด และ ๑. นักเรียนที่ถูกสุมฝกปฏิบัติการรีดผา
นาที ใหใบงานที่ ๙ การรีดและเก็บเสื้อผา
และปฏิบัติตามใบงานที่ ๙ การรีด
และเก็บเสื้อผา
๒. นักเรียนคํานึงถึงเรื่องความสะอาด
๒. ครูเนนย้ําใหนักเรียนคํานึงถึงเรื่อง
ความปลอดภัย และเก็บอุปกรณที่ใช
ความสะอาด ความปลอดภัย และเก็บ
ใหเปนระเบียบ
อุปกรณที่ใชใหเปนระเบียบ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
ของเรื่องที่ไดเรียนและฝกปฏิบัติ
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนและฝก
ปฏิบัติในวันนี้ พรอมสงผลงาน
ในวันนี้ พรอมสงผลงาน

สื่อการเรียนรู
เตารีด โตะรีดผา
กระบอกฉีดน้ํา
เปนตน

การประเมิน
การเรียนรู

๑๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การรีดและเก็บเสื้อผา
๘.๒ ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
๘.๓ สื่อจริง การรีดผาแบบตาง ๆ เชน เตารีด โตะรีดผา กระบอกฉีดน้ํา เปนตน
ภาระงาน
๑. ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ วิธีการรีดและ
เก็บเสื้อผาได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติการรีดผารูปแบบตาง ๆ
ได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนของการรีดและเก็บเสื้อผา

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๒๑

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวัสดุอุปกรณ ฝกปฏิบัติการ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
วิธีการรีดและเก็บ รีดผารูปแบบ ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
เสื้อผาได
ตาง ๆ ได ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ
วิธีการรีดและเก็บ
วิธีการรีดและเก็บ วิธีการรีดและเก็บ วิธีการรีดและเก็บ
เสื้อผาไดถูกตอง
เสื้อผาไดถูกตอง
เสื้อผาไดถูกตอง
เสื้อผาได
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
ฝกปฏิบัติการรีดผา ฝกปฏิบัติการรีดผา ฝกปฏิบัติการรีดผา ฝกปฏิบัติการรีดผา
รูปแบบตาง ๆ ได
รูปแบบตาง ๆ ได รูปแบบตาง ๆ ไดดี รูปแบบตาง ๆ ได
อยางถูกตอง
บางสวน
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
เล็กนอย บางสวน
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวัสดุอุปกรณ
วิธีการรีดและเก็บ
เสื้อผาไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกปฏิบัติการรีดผา
รูปแบบตาง ๆ ได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๒๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
เห็นประโยชนของ
การรีดและเก็บ
เสื้อผา
ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
เห็นประโยชนของ
การรีดและเก็บ
เสื้อผาอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุข
อยางสม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ
การรีดและเก็บ
การรีดและเก็บ
เสื้อผาเปนสวนใหญ เสื้อผาเปนบางครั้ง
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
สวนใหญ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่
กําหนดเล็กนอย

ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นประโยชน
ของการรีดและเก็บ
เสื้อผา
ไมมีทํางาน
อยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๒๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๒๗

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การรีดผา

จุดประสงคของการรีดผา
- ตองการใหผาเรียบนาสวมใส
- สงเสริมบุคลิกภาพใหดูดี
- แสดงถึงความเรียบรอย ความเอาใจใสตนเองของแตละบุคคล
อุปกรณการรีดผา
๑. ไมแขวนสําหรับแขวนเสื้อที่รีดแลว
๒. ที่รองแขนเสื้อ
๓. กระบอกฉีดน้ํา
๔. เตารีดไฟฟา
การรีดผาเปนการทําผาใหเรียบโดยใชความรอนจากเตารีด โดยทั่วไป มี ๒ วิธี คือ
๑. การรีดทับ ซึ่งเปนวิธีการรีดโดยใชเตารีดยกทับผาที่ละสวน วิธีการนี้จะทําใหผาเรียบ เหมาะสําหรับ
ผาที่พิถีพิถันและเสียรูปทรงไดงาย
๒. การรีดไถ เปนวิธีรีดผาโดยใชมือไถไปมาสวนบริเวณที่ตองการรีด วิธีนี้จะทําใหรีดไดรวดเร็ว ถารีด
ดวยไฟแรงหรือรีดแรง ๆ พื้นผิวของผาอาจเสียหายหรือเกิดรอยตําหนิได หรือทําใหผาเปนมันเฉพาะสวนที่เปน
รอยพับ เชน ปลายแขน ชายกระโปรง เปนตน
วิธีการรีดผา
๑. จัดเตรียมอุปกรณใหพรอม ตรวจสอบสภาพเตารีดและสายไฟ เพื่อความปลอดภัย
๒. ปรับอุณหภูมิความรอนใหเหมาะสมตามตัวเลข และขอความที่กํากับบนเตารีด รีดผาเนื้อบางกอน
ในขณะที่เตารีดเริ่มทํางาน
๓. ทดลองความรอนโดยการรีดดานในของบริเวณสาบเสื้อกอน
๔. รีดผาบางกอน เมื่อความรอนไดระดับใหรีดผาหนา เมื่อความรอนใกลจะหมดใหรีดผาบาง เชน
ปลอกหมอน ผาเช็ดหนา เพื่อเปนการประหยัดไฟ

๑๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

วิธีการรีด
๑. วิธีการรีดเสื้อ - ปกเสื้อ - บริเวณตัวเสื้อดานหนา - บริเวณดานหลัง – รีดแขนเสื้อลําดับสุดทาย ขอควร
ระวัง - ควรรีดตามแนวตั้งของเสนใยผา เพื่อปองกันผายืดเสียทรง - ไมควรใชความรอนสูง นานเกินไป –
ถาตองการพรมน้ําระหวางรีด อยาใหน้ําถูกเตารีด เพราะจะสูญเสียความรอน - เมื่อเสร็จใหใสไมแขวน
กลัดกระดุม จัดปกใหเรียบรอย
๒. วิธีการรีดกางเกง - กลับตะเข็บดานในออกดานนอก - รีดกระเปากางเกง และขอบเอวใหเรียบ - กลับ
ตะเข็บเขาดานใน สอดตัวกางเกงเขาโตะรองรีด - รีดขากางเกงทั้งสองดานใหเรียบ - เมื่อเสร็จ ใชไมแขวน
ชนิดกางเกง หนีบเอว จัดเก็บใหเรียบรอย
การรีดผาใหเรียบและมีอายุการใชงานยาวนาน ควรยึดหลักการดังนี้
๑. ควรรีดผาที่มีความชื้น ซึ่งจะทําใหผาที่เรียบกวาการรีดผาแหง เพราะวาความชื้นจะทําใหเสนใย
ออนตัว เมื่อถูกความรอนจึงทําใหผาเรียบ
๒. เตรียมผาใหพรอม เสื้อผาใดที่ตองพรมน้ํากอนการรีดใหพรมน้ําและมวนไว เพื่อจะไดสะดวกในการรีด
และไมเสียเวลาขณะรีดผา
๓. เตรี ย มอุ ป กรณ ในการรี ดผ า ให พรอ ม เชน ไมแขวนสําหรับ แขวนเสื้อที่รี ดแลว ที่ ร องแขนเสื้ อ
กระบอกฉีดน้ํา สเปรยเพิ่มความแข็งของผา เปนตน
๔. อยาวางเตารีดที่มีความรอนทิ้งไวบนผารองรีด หรือบนเสื้อที่กําลังรีด เพราะจะทําใหผาเกิดรอย
ไหมได
๕. กอนการรีดผาควรปรับอุณหภูมิใหเหมาะกับชนิดของผา เชน ผาฝาย ผาไหม ผาลินิน ซึ่งมีเนื้อหนา
ปานกลางใหรีดดวยความรอนปานกลาง หรือผาใยสังเคราะหควรรีดดวยความรอนต่ํา เปนตน
๖.ในการรีดผาสีควรรีดดานใน เพื่อปองกันสีซีดหรือเกาเร็ว ผาชนิดใดที่รีดดานในแลวผานั้นเรียบถึง
ดานนอกก็ควรรีดดานใน เพราะจะทําใหเนื้อผาไมสึกหรอ สีผาไมซีดเร็ว ผาบางชนิดเมื่อรีดดานนอกบอย ๆ
ความรอนจากเตารีดจะทําใหเกิดความมันเปนแนวตามรอยตะเข็บ มองดูแลวไมสวยงาม
๗. เมื่อรีดผา ควรรีดสวนประกอบทีละสวนตามลําดับ ดังนี้
- เมื่อรีดผา ควรรีดปก รีดตะเข็บ รีดตัว เสื้อดานหนา เสื้อดานหลัง และแขนเสื้อ
- การรีดกางเกง ควรรีดขอบเอว กระเปา ขา และตัวดานหนาและหลัง
- การรีดกระโปรง ควรรีดซับใน ขอบตะเข็บ และตัวกระโปรงดานหนาและดานหลัง
๘. รีดผาครั้งเดียวหลายชิ้นหรือรีดครั้งละมาก ๆ จะชวยประหยัดกระแสไฟฟามากกวาการรีดครั้งละตัว
https://arsirawatmimi.wordpress.com/

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๒๙

ใบงานที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนฝกปฏิบัติรีดเสื้อผาคนละ ๑ ชิ้น จากนั้นบันทึกผลลงในแบบบันทึก
๑. นักเรียนรีดเสื้อผาประเภทอะไร
๒. อุปกรณที่ใชในการรีดเสื้อผาไดแกอะไรบาง
๑..................................................
๒..................................................
๓..................................................
๔..................................................

๕...................................................
๖....................................................
๗....................................................
๘...................................................

๓. นักเรียนมีขั้นตอนการรีดผาใหเปนระบบอยางไร
๑....................................................................................................................................
๒....................................................................................................................................
๓....................................................................................................................................
๔....................................................................................................................................
๕....................................................................................................................................
๖....................................................................................................................................
๔. ผลงานการรีดเสื้อผาของนักเรียนอยูในระดับใด
ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

๕. นักเรียนจะรีดเสื้อผาใหประหยัดพลังงานไฟฟาไดอยางไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๖. นักเรียนจะปรับปรุงการรีดเสื้อผาใหเรียบขึ้นไดอยางไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

๑๓๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ___________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการ
ประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการ
การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
การซักและตากเสื้อผา
การรีดและเก็บเสื้อผา

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้นในการเรียนหนวยตอไป

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง เสื้อผาของฉัน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๓๑

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งทีฉ่ ันไดเรียนรูจากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ ...............................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้หาก .................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ ...............................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น คือ ...................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ปญหาในการเรียนของฉัน คือ ................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

๑๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

หนวยการเรียนรูที่ ๓
ชางคิดซอมแซม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๓๓

หนวยการเรียนที่ ๓
ชื่อหนวยการเรียนรู ชางคิดซอมแซม
รายวิชาการงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๕ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การเลื อกใช เ ครื่องมื องานชา ง อย างถูกตองตามกระบวนการทํางาน จะทําใหเกิดความปลอดภัย
ในการทํางานและทําใหสามารถซอมแซมอุปกรณในบานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. สาระการเรียนรู
๑) งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๒) การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๓) ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๔) การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕) คุณธรรมในการทํางานชาง
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑) สามารถอธิบายลักษณะ ความหมาย และเครื่องมือประเภทตาง ๆ ในการทํางานชางได
๒) สามารถอธิบายหลักการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓) สามารถอธิบายประโยชน และความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๔) สามารถอธิบายวิธีการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๕) สามารถอธิบายลักษณะคุณธรรมในการทํางานชางได
ทักษะ/กระบวนการ
๑) สามารถเขียนลักษณะเครื่องมือในงานชางได
๒) สามารถเขียนวิธีการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓) สามารถเขียนวิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได

๑๓๔

เจตคติ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
๔) สามารถฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๕) สามารถเขียนประโยชนของคุณธรรมในการทํางานชางได
๑) เห็นความสําคัญของงานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๒) เห็นความสําคัญของการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๓) ตระหนักถึงประโยชน และความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๔) รวมกิจกรรมการฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕) ตระหนักถึงคุณธรรมในการทํางานชาง

๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑) ความสามารถในการคิด
๒) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑) ซื่อสัตยสุจริต
๒) ใฝเรียนรู
๓) อยูอยางพอเพียง
๔) มุงมั่นในการทํางาน
๕) มีจิตสาธารณะ
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑) ใบงานที่ ๖ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๒) ใบงานที่ ๗ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๓) ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยชน และความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๔) การประเมินผลงานการใชสกรู และนอตในการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕) ใบงานที่ ๙ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๓๕

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได
ชัดเจน มีความคิด
สรางสรรคริเริ่มดี
การทํางานเปนขั้นตอน
ดีมาก การปฏิบัติการ
ทํางานเปนกลุมดี
มีการอภิปราย

๓ ( ดี )
ผลงานดีมากอธิบาย
เหตุผลได
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคดี
มีขั้นตอนการทํางาน
ดี มีการอภิปราย
ปฏิบัติงานเปนกลุม

สามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียน
การสอนและใน
ชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลามีความ
เวลาและเหมาะสม รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง

สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
ผลงานพอใช อธิบาย ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
เหตุผลการทํางาน
การทํางานขาด
ไมชัดเจน
ความชัดเจน
มีขั้นตอนการทํางาน ขั้นตอนการทํางาน
การอภิปราย
ควรปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
การอภิปราย
ไมชัดเจน
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
สามารถนําไปปรับใช ไมสามารถไปปรับ
ในชีวิตประจําวันได ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

๑๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินการสังเกต

ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน
การตอบคําถาม
ตรงประเด็น

เห็นความสําคัญ
ของงานชาง
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
รวมตอบคําถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอยางตรง
ประเด็นคําถาม
ถูกทุกขอ
เห็นความสําคัญ
ของงานชาง
อยางสม่ําเสมอ
รวมมือและ
ชวยเหลือเพื่อน
ในการทํากิจกรรม
เปนอยางดี
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

๓ ( ดี )
สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กนอยในขณะเรียน

๒ (พอใช)
สนใจในการเรียนคุยกัน
และเลนกันในขณะ
เรียนเปนบางครั้ง
รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามเปนบางครั้ง
และตอบคําถามถูกเปน
บางครั้ง

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให

เห็นความสําคัญของ
งานชางเปนสวนใหญ

เห็นความสําคัญของ
งานชางเปนบางครั้ง

ไมเห็นความสําคัญ
ของงานชาง

รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนเปนสวนใหญ
ในการทํากิจกรรม

รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนบางครัง้

ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม

ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
ชากวาเวลาที่กําหนด
เล็กนอย

ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานไมมีคุณภาพ
ไมทันตามกําหนดเวลา เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คําถามสวนมากถูกตอง

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๓๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
อุปกรณของใชในบานเปนสิ่งที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมตาง ๆ ภายในบาน เมื่อใชไป
ระยะหนึ่งอาจเกิดการชํารุดเสียหาย ถาเรารูจักซอมแซมจะทําใหนํากลับมาใชไดอีกและประหยัดคาใชจาย
อีกดวย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถบอกเครื่องมือประเภทตาง ๆ ในงานชางได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนลักษณะเครื่องมือในงานชางได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของงานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๔. สาระการเรียนรู
งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร
๕.๒ ความสามารถในการคิด
๕.๓ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถบอกเครื่องมือ
ประเภทตาง ๆ ในงานชาง
ได
๒. สามารถเขียนลักษณะ
เครื่องมือในงานชางได
๓. เห็นความสําคัญของ
งานชางและเครื่องมือที่ใช
ในงานชาง

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูนักเรียน
นาที ทราบ
๒. ครูใหนักเรียนดูเครื่องมือชางของจริง
๓ ชนิด คือ คอน ไขควง ตลับเมตร
ตามลําดับ แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น
โดยครูใชคําถามดังนี้
- สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชนอยางไร
นักเรียนเคยใชสิ่งนี้หรือไม ใชในการทํา
อะไร
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๐
นาที เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ
ที่ใชในงานชางประเภทตาง ๆ ทีละชนิด
ประกอบดวย ความหมาย วิธีการใชงาน
ประโยชน และการดูแลรักษา

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนดูเครื่องมือชางของจริง
๓ ชนิด คือ คอน ไขควง ตลับเมตร
ตามลําดับ แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น
ตามคําถามที่ครูใชคําถามดังนี้
- สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชน
อยางไร นักเรียนเคยใชสิ่งนี้หรือไม
ใชในการทําอะไร
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใช
ในงานชาง
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในงานชาง
ประเภทตาง ๆ ทีละชนิด
ประกอบดวย ความหมาย วิธีการใชงาน
ประโยชน และการดูแลรักษา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง งานชาง
และเครื่องมือที่
ใชในงานชาง

๑. สื่อสไลด
เรื่อง งานชาง
และเครื่องมือที่
ใชในงานชาง

๑. แบบ
ประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๑๓๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๓. ครูใหนักเรียนดูภาพแลวตอบชื่อ
เครื่องมืองานชางใหสัมพันธกับรูปภาพ
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
นาที งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง

๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

กิจกรรมนักเรียน
๓. นักเรียนดูภาพแลวตอบชื่อเครื่องมือ
งานชางใหสัมพันธกับรูปภาพ
๑. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๐ เรื่อง
๒. ใบความรู
งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
ที่ ๑๐ เรื่อง
งานชางและ
เครื่องมือที่ใช
ในงานชาง
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

การประเมิน
การเรียนรู

๑๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๐ งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๐ งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกเครื่องมือประเภทตาง ๆ
ในงานชางได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนลักษณะเครื่องมือในงานชาง
ได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของงานชางและเครื่องมือ
ที่ใชในงานชาง

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๔๑

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ บอกเครื่องมือ เขียนลักษณะ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ประเภทตาง ๆ เครื่องมือในงาน ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ในงานชางได
ชางได
ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
บอกเครื่องมือ
บอกเครื่องมือ
บอกเครื่องมือ
บอกเครื่องมือ
ประเภทตาง ๆ
ประเภทตาง ๆ
ประเภทตาง ๆ
ประเภทตาง ๆ
ในงานชางได
ในงานชางไดถูกตอง ในงานชางไดถูกตอง ในงานชางไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
เขียนลักษณะ
เขียนลักษณะ
เขียนลักษณะ
เขียนลักษณะ
เครื่องมือในงานชาง เครื่องมือในงานชาง เครื่องมือในงานชาง เครื่องมือในงานชาง
ไดอยางถูกตอง
ไดดี
ไดบางสวน
ได
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
เล็กนอย บางสวน
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
บอกเครื่องมือ
ประเภทตาง ๆ
ในงานชางไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนลักษณะ
เครื่องมือในงานชาง
ไดนอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๔๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของนักเรียน แตละคนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น
ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นความสําคัญ
เห็นความสําคัญ
เห็นความสําคัญ
ของงานชางและ
ของงานชางและ
ของงานชางและ
เครื่องมือที่ใชใน
เครื่องมือที่ใชในงาน เครื่องมือที่ใชใน
ชางอยางสม่ําเสมอ งานชางเปนสวนใหญ งานชางเปนบางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสุขเปน
ความสุขเปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นความสําคัญ
ของงานชางและ
เครื่องมือที่ใชใน
งานชาง
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๔๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๔๗

ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
งานชางทุกชางในการปฏิบัติงานใหไดเกิดผลผลิตที่ มีคุณภาพจะตองประกอบไปด วยงานหลั ก
๔ งานดังนี้
๑. งานบํารุงรักษา
งานบํารุงรักษา เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือ เครื่องใช
โดยผูปฏิบัติจะตองนําหลักการของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือมาใช เพื่อทําใหเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ
ภายในบานที่ชํารุดหรือเสียหายใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
๒. งานซอมแซม
งานซอมแซม เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือ เครื่องใช
โดยผูปฏิบัติจะตองนําหลักการของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือมาใช เพื่อตรวจสอบหรือซอมแซมเครื่ องมือ
เครื่องใช อุปกรณภายในบานนั้น สามารถใชไดอยางยาวนาน
๓. งานติดตั้ง
งานติ ด ตั้ง เป น งานที่ ตองใช ความรูความสามารถเกี่ย วกับ หลักการทํางานของเครื่องมือเครื่องใช
อุ ป กรณ ในบ า น โดยผู ป ฏิบั ติสามารถเลื อกใชวัสดุ อุป กรณ และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อติดตั้งเครื่องใช
อุปกรณในบานใหสามารถใชงานและอํานวยประโยชนไดอยางสะดวกและปลอดภัย
๔. งานผลิต
งานผลิต เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห วางแผน ออกแบบ
และผลิตชิ้นงาน โดยผูปฏิบัติตองสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และวิธีการทํางานชางอยางเปน
กระบวนการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานใหไดผลผลิตที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวัน
ประโยชนของงานชาง
๑. ซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดแลว ใหนํากลับมาใช
๒. ทําใหใชเครื่องมือถูกตองและเหมาะสมกับงาน
๓. ชวยลดคาใชจายภายในครอบครัว
๔. ฝกใหรูจักการวางแผนการทํางาน และชวยเหลือตนเอง
๕. มีความคิดสรางสรรคในการสรางชิ้นงานใหม ๆ
๖. ชวยประหยัดทรัพยากรใหกับประเทศชาติ

๑๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

เครื่องมืองานชาง หมายถึง สิ่งที่ใชในการซอม สราง และดัดแปลงเกี่ยวกับงานชาง เชน การดัด การตอก
การวัด การเจาะ การไส การติดตั้ง เปนตน
เครื่องมือประเภทตาง ๆ ในงาน
๑. เครื่องมือประเภทเจาะ

สวาน

ที่มา : https://www.vecteezy.com

๒. เครื่องมือประเภทไสตกแตง

กบไสไม

ที่มา : https://publicdomainvectors.org

๓. เครื่องมือประเภทจับยึด

คีม

ที่มา : https://www.vecteezy.com

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๔๙

๔. เครื่องมือสําหรับขันและไข

ไขควง

ที่มา : https://www.vecteezy.com

๕. เครื่องมือสําหรับตอก

ตะปู

คอน

ที่มา : https://www.vecteezy.com

ที่มา : https://www.vecteezy.com

๖. เครื่องมือสําหรับตัดและผา

เลื่อย

ที่มา : https://www.vecteezy.com

๗. เครื่องมือสําหรับวัด

ตลับเมตร

ที่มา : https://www.vecteezy.com

๑๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง : ใหนักเรียนดูภาพแลวสังเกตตอบชื่อเครื่องมืองานชางใหสัมพันธกับรูปภาพ

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

ชือ่ .....................................

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๕๑

เฉลยใบงานที่ ๑๐ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนดูภาพแลวสังเกตตอบชื่อเครื่องมืองานชางใหสัมพันธกับรูปภาพ

ชื่อ สวานไฟฟา

ชื่อ กบไสไม

ชื่อ เลื่อย

ชื่อ ตะปู

ชื่อ คอน

ชื่อ มีด

ชื่อ ไขควง

ชื่อ ตลับเมตร

ชื่อ คีม

ชื่อ ประแจ

๑๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การซ อมแซมอุ ป กรณ ข องใช ในบ า นควรปฏิบัติ ตามกระบวนการทํางาน คือ วางแผนการทํางาน
ปฏิบัติงานตามแผน และประเมินผลการทํางาน เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และไดผลงานที่มีคุณภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายหลักการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนวิธีการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๔. สาระการเรียนรู
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกไขปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ อยูอยางพอเพียง
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๕๓

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบาย
หลักการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูนักเรียน
นาที ทราบ
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพประตูชํารุด
แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช
คําถามดังนี้ สิ่งนี้คืออะไรและมีวิธีการ
แกไขปญหาอยางไร
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๑
นาที เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนดูภาพประตูชํารุด
แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น
ตามคําถามที่ครูถามดังนี้ สิ่งนี้คืออะไร
และมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซอมแซม ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
อุปกรณของใชในบาน
เกี่ยวกับการซอมแซมอุปกรณของใช
ในบาน
๓. ครูถามนักเรียนวาการซอมแซม
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
อุปกรณของใชในบานมีความสําคัญ
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
อยางไร
มีความสําคัญอยางไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญ ๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
เกี่ยวกับความสําคัญการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
๑. สื่อสไลด เรื่อง
การซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
๒. ใบความรูที่ ๑๑
เรื่อง การซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน

๑. แบบ
ประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๕๔
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๒. เห็นความสําคัญของ
การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน
๓. สามารถเขียนวิธีการ
ซอมแซมอุปกรณของใชใน
บานได

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
๕. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจถึง
หลักการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
และกระบวนการซอมแซมอุปกรณของใช
ในบาน

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
นักเรียนเขาใจถึงหลักการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน และ
กระบวนการซอมแซมอุปกรณของใช
ในบาน
๖. ครูถามนักเรียนวามีหลักการซอมแซม ๖. นักเรียนตอบคําถามของครูวามี
อุปกรณของใชในบานอยางไร
หลักการซอมแซมอุปกรณของใชใน
๗. ครูใหนักเรียนยกตัวอยางอุปกรณของ บานอยางไร
ใชในบานที่เคยชํารุด ๑ ชนิด แลวบอก
๗. นักเรียนยกตัวอยางอุปกรณของใช
วิธีการซอมแซม
ในบานที่เคยชํารุด ๑ ชนิด แลวบอก
วิธีการซอมแซม
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๑ เรื่อง ๒. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๑ เรื่อง
นาที การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้
ของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๕๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๑ การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑ การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายหลักการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวิธีการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายหลักการ
เขียนวิธี
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ซอมแซมอุปกรณ การซอมแซม ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ของใชในบานได อุปกรณของใช ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
ในบานได
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๕๗

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายหลักการ
อธิบายหลักการ
อธิบายหลักการ
อธิบายหลักการ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ของใชในบานได
ของใชในบานได
ของใชในบานได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
เขียนวิธีการซอมแซม เขียนวิธีการซอมแซม เขียนวิธีการซอมแซม เขียนวิธีการซอมแซม
อุปกรณของใช
อุปกรณของใชใน
อุปกรณของใชใน
อุปกรณของใชใน
บานไดอยางถูกตอง บานไดดี
บานไดบางสวน
ในบานได
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
เล็กนอย บางสวน
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายหลักการ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนวิธีการซอมแซม
อุปกรณของใชใน
บานไดนอยหรือ
ไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของงาน

๑๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจใน ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๕๙

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจในการ
เรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น

ทํางาน
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ เห็นความสําคัญของ
การซอมแซม
การซอมแซม
การซอมแซม
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
ในบาน
ในบาน เปนสวนใหญ ในบาน เปนบางครั้ง
อยางสม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสุขเปน
ความสุขเปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลา
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นความสําคัญ
ของการซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๑๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๖๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

ความสําคัญของการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
อุปกรณของใชในบานตาง ๆ เมื่อใชไประยะหนึ่ง อาจมีการชํารุดเสียหาย เนื่องจากใชไมถูกวิธีและ
ใชไมระมัดระวัง ถามีความรูความสามารถในการซอมแซมอุปกรณของใชที่ชํารุด ก็จะชวยใหอุปกรณของใชนั้น
นํากลับมาใชงานไดอีกครั้ง และประหยัดคาใชจายของครอบครัว ในการซื้ออุปกรณของใชชิ้นใหม
หลักการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุปกรณของใชที่ชํารุดมีหลักการสําคัญ ดังนี้
๑. ซอมแซมทันทีที่พบรองรอยการชํารุด ไมปลอยทิ้งไวจนซอมแซมไมได
๒. สํ า รวจชนิ ดของวั ส ดุ ที่ใช ทํา อุ ป กรณของใช และลักษณะการชํารุดของอุป กรณ ของใช เพื่อให
ซอมแซมไดถูกวิธี
๓. ศึกษาวิธีการซอมแซมอุปกรณของใช จากเอกสาร แผนพับ คูมือการใช หรือหนังสือตาง ๆ หรือ
สัมภาษณผูที่เคยซอมแซมอุปกรณของใชมากอน
๔. เตรียมเครื่องมือชาง ที่ใชในการซอมแซมใหเหมาะสม กับชนิดของวัสดุที่ใชทําอุปกรณของใชและ
ลักษณะการชํารุด
๕. ซอมแซมอุปกรณของใชดวยความประณีต และระมัดระวังอันตรายจากการใชเครื่องมือชาง
๖. ตรวจสอบการใชงานอุปกรณของใชหลังซอมแซม ถายังมีการชํารุด ใหคนหาวิธีซอมแซมอื่น ๆ
จนกวาอุปกรณของใชจะใชงานไดตามปกติ
กระบวนการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุปกรณของใชในบานใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย
ในการทํางานควรปฏิบัติตามกระบวนการ ตอไปนี้
๑. วางแผนการทํางาน
๑.๑ กําหนดเปาหมายในการทํางาน
๑.๒ กําหนดวิธีการทํางาน เครื่องมือที่ใชทํางาน เวลา และสถานที่ที่ใชทํางาน
๒. ปฏิบัติงานตามแผน
๓. ประเมินผลการทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๖๓

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนยกตัวอยางอุปกรณของใชในบานที่เคยชํารุด ๑ ชนิด แลวบอกวิธีการซอมแซมจากนั้น
วาดภาพระบายสี แลวตอบคําถามใหถูกตอง

๑. อุปกรณของใชในบานที่เคยชํารุด คือ ...............................................................................................
๒. อุปกรณของใชในบานนั้นมีลักษณะการชํารุดอยางไร........................................................................
................................................................................................................................................................
๓. การซอมแซมอุปกรณของใชดังกลาว ตองใชอุปกรณและเครื่องมืออะไรบาง
................................................................................................................................................................
๔. บอกขั้นตอนการซอมแซมอุปกรณของใชในบานที่ชํารุด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
๕. นักเรียนคิดวาการซอมแซมอุปกรณของใชตาง ๆ มีประโยชนอยางไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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๑๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การรักษาความปลอดภัยในการซอมแซมอุปกรณของใชในบานเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหการทํางาน
เปนไปอยางสะดวกราบรื่นไมมีอันตราย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนวิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
ตระหนักถึงประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๔. สาระการเรียนรู
ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการแกปญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มีจิตสาธารณะ
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบาย
ประโยชนและความ
ปลอดภัยการซอมแซม
อุปกรณของใชในบานได
๒. สามารถเขียนวิธีการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการ
ซอมแซมอุปกรณของใช
ในบานได
๓. ตระหนักถึงประโยชน
และความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
จัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูใหนักเรียนดูเครื่องมือชางของจริง ๒. นักเรียนดูเครื่องมือชางของจริง
๓ ชนิด คือ คอน ไขควง ตลับเมตร
๓ ชนิด คือ คอน ไขควง ตลับเมตร
ตามลําดับ แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น ตามลําดับ แลวรวมกันแสดงความ
โดยครูใชคําถามดังนี้
คิดเห็น ตามคําถามของครูดังนี้
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชนอยางไร
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชนอยางไร
นักเรียนเคยใชสิ่งนี้
นักเรียนเคยใชสิ่งนี้
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๒ ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซม ที่ ๑๒ ประโยชนและความปลอดภัย
อุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๒. ครูอธิบายใหความรูเกี่ยวกับประโยชน ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายใหความรู
เกีย่ วกับประโยชนการซอมแซมอุปกรณ
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ของใชในบาน
๓. ครูถามนักเรียนวา มีวิธีการรักษาความ ๓. นักเรียนตอบคําถามครูวา มีวิธีการ
ปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชใน รักษาความปลอดภัยการซอมแซม
อุปกรณของใชในบานอยางไร
บานอยางไร
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
เกี่ยวกับวิธีการรักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัยการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

๑๖๕

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่องประโยชน
และความ
ปลอดภัย
การซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
๑. สื่อสไลด
เรื่องประโยชน
และความ
ปลอดภัย
การซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
๒. ใบความรู
ที่ ๑๒ ประโยชน
และความ
ปลอดภัย
การซอมแซม

๑. แบบ
ประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๖๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู
กิจกรรมนักเรียน
อุปกรณของใช
ในบาน

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๒๐ ๕. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๒
นาที วิธกี ารปองกันอุบัติเหตุจากการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
นาที ของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

๕. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๒ วิธีการ
ปองกันอุบัติเหตุจากการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๖๗

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๒ ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายประโยชนและความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวิธีการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
ดานเจตคติ
ตระหนักถึงประโยชนและความปลอดภัยการ
ซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายประโยชน
เขียนวิธีการ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
และความปลอดภัย ปองกันอุบัติเหตุ ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
การซอมแซม จากการซอมแซม ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
ในบานได
ในบานได
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๖๙

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายประโยชน
อธิบายประโยชน
อธิบายประโยชน
อธิบายประโยชน
และความปลอดภัย และความปลอดภัย และความปลอดภัย และความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณ การซอมแซม
การซอมแซม
การซอมแซม
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
ของใชในบานได
ในบานไดถูกตอง
ในบานไดถูกตอง
ในบานไดถูกตอง
แตยังไมครอบคลุม
ครบถวน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
บางสวน
เขียนวิธีการปองกัน เขียนวิธีการปองกัน เขียนวิธีการปองกัน เขียนวิธีการปองกัน
อุบัติเหตุจากการ
อุบัติเหตุจากการ
อุบัติเหตุจากการ
อุบัติเหตุจากการ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ของใชในบานไดดี ของใชในบานได
ของใชในบานได
บางสวน
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกต สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายประโยชน
และความปลอดภัย
การซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบานไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนวิธีการปองกัน
อุบัติเหตุจากการ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๗๑

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
บางครั้ง

ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่

การแสดง
ความคิดเห็น

ตระหนักถึง
ประโยชนและ
ความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
สม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

ตระหนักถึง
ประโยชนและ
ความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานเปน
สวนใหญ
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
สวนใหญ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่
กําหนดเล็กนอย

ตระหนักถึง
ประโยชนและ
ความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานเปน
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

ไมตระหนักถึง
ประโยชนและ
ความปลอดภัย
การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน

ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน

ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๑๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๗๓

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน นักเรียน
มีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ประโยชนการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๑. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๒. ฝกนิสัยการใชของอยางรูคุณคา
๓. ประหยัดคาใชจายในการซื้ออุปกรณของใชในบานชิ้นใหม
๔. ฝกทักษะในการใชเครื่องชาง เพื่อเปนพื้นฐานในการซอมแซม ประกอบและติดตั้งชิ้นงานที่ซับซอน
ยิ่งขึ้น
การรักษาความปลอดภัยในการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชาง
อุบัติเหตุ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทุกเวลา โดยที่เราไมคาดคิดมากอน สรางความเสียหายในหลาย ๆ ดาน
เปนเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งเราสามารถปองกันได หากเราใชความระมัดระวัง ไมประมาท และมีมาตรการ
ปองกันอยางถูกวิธี
กฎความปลอดภัย
เปนขอบังคับหรือขอควรระมัดระวังที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนการปองกันไมใหอุบัติเหตุเกิดขึ้นได ซึ่งอาจ
จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการทํางานในแตละสาขาอาชีพชาง ในที่นี้จะกลาวถึงกฎความปลอดภัย
ทั่ว ๆ ไปเปนตัวอยาง
๑. แตงกายใหรัดกุม
๒. ไมควรหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน
๓. ไมควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน
๔. ควรตรวจสภาพเครื่องมือกอนนําไปใชงาน
๕. ควรปฏิบตั ิงานในสถานที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทสะดวก
๖. ควรศึกษาระบบการทํางานของเครื่องจักร ชนิดนั้น ๆ ใหเขาใจกอนปฏิบัติงาน
๗. หากเครื่องจักรชํารุด ควรเขียนปายบอกกํากับไว
๘. ควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานกอสราง
๙. หากน้ํามันหกลงพื้นควรทําความสะอาดทันที
๑๐. เครื่องจักรที่มีการทํางานเคลื่อนไหว ดวยความเร็วสูง ควรมีอุปกรณนิรภัยปองกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๗๕

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สรุปไดดังนี้
๑. เกิดจากตัวบุคคล คือเกิดจากตัวเราเองประมาท สุขภาพรางกายไมพรอมที่จะปฏิบัติงาน หรือไมมี
ความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดีพอ ฯลฯ
๒. เกิดจากเครื่องมือชํารุด เครื่องมือมีสภาพไมพรอมที่จะใชงาน มีคุณภาพต่ํา ฯลฯ
๓. เกิดจากระบบการทํางาน อาคารสถานที่ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไมดีพอ หรือแสงสวาง
ไมเพียงพอ อากาศไมถายเท อุณหภูมิสูงเกินไป ฯลฯ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
๑. สรางความสูญเสียตอทรัพยสิน เชน รถยนตชนกัน สรางความเสียหายคือ รถยนตพัง หรือสูญเสีย
ทรัพยสินจายเงินชดเชยคาเสียหายใหแกผูอื่น
๒. รางกายไดรับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือหากรุนแรงอาจสูญเสียชีวิตในที่สุด
๓. สรางความเสื่อมเสียชื่อเสียง การยอมรับในทางธุรกิจ เชน บริษัทรถทัวรใดมักเกิดอุบัติเหตุบอย ๆ
ลูกคาผูใชบริการอาจใชบริการของบริษัททัวรอื่นแทน ทําใหรายไดของบริษัทลดนอยลง

๑๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนยกตัวอยางการซอมแซมอุปกรณของใชในบานมา ๑ ชนิด พรอมกับเขียนวิธีการปองกัน
อุบัติเหตุจากการซอมแซมอุปกรณของใชในบานมาใหถูกตอง
อุปกรณในบานที่ซอมแซม คือ......................................................................

วิธีปองกันอุบัติเหตุ

วิธีปองกันอุบัติเหตุ

วิธีปองกันอุบัติเหตุ

๑....................................................................
๒....................................................................
๓....................................................................
๔....................................................................
๕....................................................................

๑....................................................................
๒....................................................................
๓....................................................................
๔....................................................................
๕....................................................................

๑....................................................................
๒....................................................................
๓....................................................................
๔....................................................................
๕....................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๗๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร และสิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การซอมแซมอุปกรณของใชภายในบานอยางถูกวิธี จะทําใหสามารถนํากลับมายืดอายุการใชได อีก
และประหยัดคาใชจายในการซื้อใหม
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบานได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
รวมกิจกรรมการฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๔. สาระการเรียนรู
การซอมแซมอุปกรณของใชภายในบานอยางถูกวิธี จะทําใหสามารถนํากลับมายืดอายุการใชได อีก
และประหยัดคาใชจายในการซื้อใหม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ใฝเรียนรู
๖.๒ มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
จัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพ ตะปู และสกรู
๒. นักเรียนดูภาพ ตะปู และสกรู
เกลียวปลอยแลวรวมกันแสดงความ
เกลียวปลอยแลวรวมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใชคําถามดังนี้
คิดเห็น จากคําถามของครูดังนี้
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชนอยางไร
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชนอยางไร
นักเรียนเคยใชสิ่งนี้
นักเรียนเคยใชสิ่งนี้
ขั้นสอน
๒. ๑. สามารถอธิบายวิธีการ
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๓ ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ซอมแซมอุปกรณของใชใน
นาที การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใช
ที่ ๑๓ การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณ
บานได
ในบาน
ของใชในบาน
๒. สามารถฝกปฏิบัติ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ซอมแซมอุปกรณของใช
เกี่ยวกับการใชตะปู และสกรูเกลียวปลอย เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการใชตะปู
ในบานได
และสกรูเกลียวปลอย
๓. รวมกิจกรรมการฝก
๓. ครูถามนักเรียนวาการใชตะปูมีวิธีการ ๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวาการใช
ปฏิบัติซอมแซมอุปกรณ
อยางไร
ตะปูมีวิธีการอยางไร
ของใชในบาน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชตะปู ๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
และสกรูเกลียวปลอยเปนสวนประกอบ เกี่ยวกับการใชตะปูและสกรูเกลียวปลอย
ของเครื่องมือ ในซอมแซมอุปกรณของใช เปนสวนประกอบของเครื่องมือ
ในบาน
ในซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การฝก
ปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
๑. สื่อสไลด
เรื่องการฝก
ปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
๒. สื่อจริง
ประกอบดวย
ตะปู สกูร
เกลียวปลอย

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๑๗๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูสาธิตการใชตะปู และสกูร
นาที เกลียวปลอย ในการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน
๒. ครูสุมนักเรียนใหฝกปฏิบัติการใชตะปู
และสกรูเกลียวปลอยในการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน
๓. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเรื่องความสะอาด
ความปลอดภัย และเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบ และใบงานที่ ๑๓
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนดูครูสาธิตการใชตะปู และ
นอตในการซอมแซมอุปกรณของใช
ในบาน
๒. นักเรียนฝกปฏิบัติการใชตะปู และ
สกรูเกลียวปลอยในการซอมแซม
อุปกรณของใชในบาน
๓. นักเรียนคํานึงถึงเรื่องความสะอาด
ความปลอดภัย และเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบ และทําใบงานที่ ๑๓
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน

๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนและฝก
ปฏิบัติในวันนี้

๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
เรื่องที่ไดเรียนและฝกปฏิบัติในวันนี้

สื่อการเรียนรู
๓. ใบความรูที่
๑๓ การฝก
ปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน

การประเมิน
การเรียนรู

๑๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๓ การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๘.๓ สื่อจริง ประกอบดวย ตะปู สกรูเกลียวปลอย
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๓ การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวิธีการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใช
ในบานได
ดานเจตคติ
รวมกิจกรรมการฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๘๑

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวิธีการ
ฝกปฏิบัติ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ซอมแซมอุปกรณ ซอมแซมอุปกรณ ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ของใชในบานได ของใชในบานได ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายวิธีการ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ฝกปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบานได
การนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน

การสงงานตรงตอ
เวลาและเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ดีมาก (๔)
อธิบายวิธีการ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ถูกตองครบถวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ฝกปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบานไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
สงงานตรงเวลา
มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
ซอมแซมอุปกรณ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
ของใชในบานได
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ครอบคลุมบางสวน
ฝกปฏิบัติซอมแซม ฝกปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
ในบานไดดี
ในบานไดบางสวน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธีการ
ซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบานได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ฝกปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบานไดนอย
หรือไมไดเลย

สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
สามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๘๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ การรวม การรวมงานกลุม ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
กิจกรรม อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การรวมกิจกรรม

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกมากกวา
รวมกิจกรรมการฝก รวมกิจกรรมการฝก ครึ่งรวมกิจกรรม
ปฏิบัติซอมแซม
ปฏิบัติซอมแซม
การฝกปฏิบัติ
อุปกรณของใช
อุปกรณของใช
ซอมแซมอุปกรณ
ในบาน
ในบาน
ของใชในบาน
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลา
เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
สมาชิกไมรวม
กิจกรรมการฝก
ปฏิบัติซอมแซม
อุปกรณของใช
ในบาน
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๘๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๘๗

ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
การซอมแซมอุปกรณของใชในบานที่มีตะปูและนอตเปนสวนประกอบ
อุปกรณของใชในบานที่มีตะปู และสกรูเกลียวปลอยเปนสวนประกอบ เชน บานพับประตู บานพับ
หนาตาง โตะ เกาอี้ เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ มักเกิดการชํารุดโดยตะปูและสกรูเกลียวปลอยหลวมหรือหลุด
ซึ่งสามารถซอมแซมไดโดยใช กระบวนการ ดังนี้
วางแผนการทํางาน
๑ กําหนดเปาหมายในการทํางาน : การซอมแซมอุปกรณที่ตะปูและสกรูเกลียวปลอยหลวม หรือหลุด
ใหสามารถใชงานไดอีกครั้ง
๒ กําหนดวิธีการทํางานและเครื่องมือที่ใชทํางาน : วิธีการทํางานใชไขควงขันสกรูเกลียวปลอยและ
ใชขันสกรูเกลียวปลอยที่หลวม หรือหลุดเขาไปใหแนน โดยไขควงปากแบนใชขันและคลายสกรูเกลียวปลอยที่มี
รองเปนเสนตรง ไขควงปากแฉกใชขันหรือคลายสกรูเกลียวปลอย ที่มีรองเปนรูปกากบาท สําหรับไขควงใชขัน
และคลายสกรูเกลียวปลอย ที่มีขนาดแตกตางกัน

๑๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง : ใหนักเรียนฝกปฏิบัติการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน ๑ อยาง แลวบันทึกผลการปฏิบัติงานมาให
ถูกตอง
๑. อุปกรณของใชในบานที่ซอมแซม คือ.........................................................................................................
๒. วัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมแซม................................................................................................................
๓. วิธีการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๔. ปญหาที่พบในการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
...................................................................................................................................................................
วิธีการแกไขปญหา......................................................................................................................................
๕. ความพอใจในผลงานซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
....................................................................................................................................................................
๖. ประโยชนจากการทํากิจกรรมนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๘๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล อมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การมีคุณธรรมในการทํางานจะสามารถทํางานไดอยางเปนระบบดวยความปลอดภัย และมีผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายคุณธรรมในการทํางานชางได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนประโยชนของคุณธรรมในการทํางานชางได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
ตระหนักถึงคุณธรรมในการทํางานชาง
๔. สาระการเรียนรู
คุณธรรมในการทํางานชาง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถคิด
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มีวินัย
๖.๒ ซื่อสัตยสุจริต
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่
๑.

๒.

๓.

๔.

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
จัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูถามนักเรียนวา ความหมายของ
๒. นักเรียนรวมกันใหความหมายของ
คําวา คุณธรรม คืออะไร
คําวา คุณธรรม คืออะไร
๑. สามารถอธิบายคุณธรรม
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๔ ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ในการทํางานชางได
นาที คุณธรรมในการทํางานชาง
ที่ ๑๔ คุณธรรมในการทํางานชาง
๒. ครูอธิบายใหความรูเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายใหความรู
๒. สามารถเขียน
ประโยชนของคุณธรรม
ความหมายของคุณธรรม
เกี่ยวกับความหมายของคุณธรรม
๓. ครูถามนักเรียนวา งานชางควรมี
๓. นักเรียนตอบคําถามครูวา งานชาง
ในการทํางานชางได
คุณธรรมอะไรบาง
ควรมีคุณธรรมอะไรบาง
๓. ตระหนักถึงคุณธรรม
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจถึงคุณธรรม ๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
ในการทํางานชาง
ในการทํางานชาง
เขาใจถึงคุณธรรมในการทํางานชาง
ขั้นปฏิบัติ
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๔
๑. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๔ คุณธรรม
นาที คุณธรรมในการทํางานชาง
ในการทํางานชาง
๒. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอใบงาน ๒. นักเรียนออกมานําเสนอใบงานที่ ๙
ที่ ๙ คุณธรรมในการทํางานชาง
คุณธรรมในการทํางานชาง หนาชั้น
หนาชั้นเรียน
เรียน
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
ขั้นสรุป
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อสไลด
เรื่องคุณธรรม
ในการทํางาน
ชาง
๑. สื่อสไลด
เรื่องคุณธรรม
ในการทํางาน
ชาง

๒. ใบความรู
ที่ ๑๔ คุณธรรม
ในการทํางาน
ชาง

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๙๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด คุณธรรมในการทํางานชาง
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๔ คุณธรรมในการทํางานชาง
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๙ คุณธรรมในการทํางานชาง
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายคุณธรรมในการทํางาน
ชางได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนประโยชนของคุณธรรม
ในการทํางานชางได
ดานเจตคติ
ตระหนักถึงคุณธรรมในการทํางานชาง

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายคุณธรรม เขียนประโยชน
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ในการทํางาน ของคุณธรรมใน ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ชางได
การทํางานชางได ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๙๓

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายคุณธรรม
ในการทํางานชางได
เขียนประโยชน
ของคุณธรรมใน
การทํางานชางได
การนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน

การสงงานตรงตอ
เวลาและเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายคุณธรรม
อธิบายคุณธรรม
อธิบายคุณธรรม
ในการทํางานชาง ในการทํางานชาง ในการทํางานชาง
ไดถูกตองครบถวน ไดถูกตอง
ไดถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ
คุณธรรมในการ
คุณธรรมในการ
คุณธรรมในการ
ทํางานชางได
ทํางานชางไดอยาง ทํางานชางไดดี
บางสวน
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
อธิบายคุณธรรม
ในการทํางานชาง
ไดนอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนประโยชนของ
คุณธรรมในการ
ทํางานชางไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๙๕

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
ตระหนักถึง
คุณธรรมในการ
ทํางานชางอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
สม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ตระหนักถึง
ตระหนักถึง
คุณธรรมในการ
คุณธรรมในการ
ทํางานชางเปน
ทํางานชางเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมตระหนักถึง
คุณธรรมในการ
ทํางานชาง
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๑๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๙๗

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองใหพรอม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู
ทางประสาทสั มผั ส การใช ป ญ ญาและเหตุ ผ ลในการตัดสิน ใจที่จ ะประพฤติป ฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ไดอยาง
รอบคอบ เหมาะสม และถูกตอง
๒. ความซื่ อสั ต ย สุจ ริ ต หมายถึ ง การประพฤติป ฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจาและใจ
ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงใคร
๓. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหนาที่ของตนเองอยางแข็งขัน
ดวยความมุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ
๔. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหถูกลําดับ
ถูกที่ มีความเรียบรอย ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมายและศีลธรรม
๕. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใสมุงมั่นตั้งใจตองานหนาที่ ดวยความผูกพัน ความพากเพียร
เพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
๖. ความมีน้ําใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุขและชวยเหลือ
ผูอื่นใหพนทุกข
๗. ความประหยั ด หมายถึ ง การรูจักใช รู จั กออม รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน เพื่อใหได
ประโยชนอยางคุมคาที่สุด
๘. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพรอมทั้งกาย จิตใจ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
มีจุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยไมมีการเกี่ยงงอน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๑๙๙

ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนชื่อชางมา ๑ ประเภท พรอมกับบอกประโยชนของคุณธรรมในการทํางานชางอยางนอย
๗ ขอ

คุณธรรมในงานการทํางานชาง
๑..................................................................................
๒..................................................................................
๓.................................................................................
๔.................................................................................
๕.................................................................................
๖.................................................................................
๗.................................................................................
๘.................................................................................
ที่มา : https://www.vecteezy.com

๙.................................................................................
๑๐..............................................................................

ชือ่ ชาง............................................

๒๐๐

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดซอมแซม
๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการ
ประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑ งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๒ การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๓ ประโยชนและความปลอดภัยในการซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน
๔ การฝกซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕ คุณธรรมในการทํางานชาง
๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้นในการเรียนหนวยตอไป

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

หนวยการเรียนรูที่ ๔
หนูนอยนักประดิษฐ

๒๐๑

๒๐๒

รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

หนวยการเรียนที่ ๔
ชื่อหนวยการเรียนรู หนูนอยนักประดิษฐ
รายวิชา การงานอาชีพ
กลุมสารการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การนําวัสดุเหลือใชตาง ๆ มาประดิษฐของใช ของตกแตง ประเภทกรอบรูป กลองใสดินสอ โดยการใช
ความคิดสรางสรรคประดิษฐผลงาน และคํานึงถึงการเลือกวัสดุในงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
เพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในการทํางาน
และสงเสริมใหมีคุณนิสัยประหยัด
๓. สาระการเรียนรู
๑. งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๒. การสรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๓. การประดิษฐกรอบรูป
๔. การประดิษฐกลองใสดินสอ
๕. วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๖. งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. สามารถอธิบายงานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตงได
๒. สามารถอธิบายกระบวนการคิดสรางสรรคในงานประดิษฐได
๓. สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐกรอบรูปได
๔. สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐกลองใสดินสอได
๕. สามารถอธิบายวัสดุของงานประดิษฐในทองถิ่นได
๖. สามารถอธิบายงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยได
ทักษะ/กระบวนการ
๑. สามารถเขียนงานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตงได
๒. สามารถออกแบบการประดิษฐกรอบรูปได
๓. สามารถฝกปฏิบัติประดิษฐกรอบรูปได
๔. สามารถฝกปฏิบัติประดิษฐกลองใสดินสอได
๕. สามารถเขียนวัสดุที่สามารถนํามาทํางานประดิษฐได
๖. สามารถเขียนลักษณะงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
เจตคติ
๑. เห็นคุณคาของงานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๒. เห็นประโยชนสรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๓. มีความรับผิดชอบการประดิษฐกรอบรูป
๔. เห็นประโยชนการประดิษฐกลองใสดินสอ
๕. เห็นคุณคาของวัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๖. เห็นคุณคาของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๒. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. อยูอยางพอเพียง
๔. มุงมั่นในการทํางาน
๕. รักความเปนไทย
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๒. ใบงานที่ ๑๑ เรื่องสรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๓. การประเมินผลงานการประดิษฐกรอบรูป
๔. การประเมินผลงานการประดิษฐกลองใสดินสอ
๕. ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง วัสดุของประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๖. ใบงานที่ ๑๓ ใหนักเรียนเขียนลักษณะงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย

๒๐๓

๒๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู

๔ (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได
ชัดเจน มีความคิด
สรางสรรคริเริ่มดี
ทักษะการ
การทํางานเปน
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
การปฏิบัติการ
ทํางานเปนกลุมดี
มีการอภิปราย
การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
ชีวิตประจําวัน
และในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลามี
เวลาและเหมาะสม ความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

ระดับคุณภาพ
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช
เหตุผลได
อธิบายเหตุผล
การทํางานไมชัดเจน
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคดี
มีขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนการทํางาน
ดี มีการอภิปราย
การอภิปราย
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ไมชัดเจน
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได
รับผิดชอบในงานที่
ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางานขาดความ
ชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
สามารถนําไปปรับใช ไมสามารถไปปรับ
ในชีวิตประจําวันได ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๐๕

เกณฑการประเมินสังเกต
ประเด็น
การประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
การตอบคําถาม
ตรงประเด็น

เห็นคุณคาของ
งานประดิษฐ
การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
รวมตอบคําถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอยางตรง
ประเด็นคําถาม
ถูกทุกขอ
เห็นคุณคาของงาน
ประดิษฐอยาง
สม่ําเสมอ
รวมมือและ
ชวยเหลือเพื่อน
ในการทํากิจกรรม
เปนอยางดี
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

๓ (ดี)
สนใจในการเรียนคุยกัน
เล็กนอยในขณะเรียน

๒ (พอใช)
สนใจในการเรียนคุยกัน
และเลนกันในขณะ
เรียนเปนบางครั้ง
รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามเปนบางครั้ง
และตอบคําถามถูกเปน
บางครั้ง

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให

เห็นคุณคาของงาน
ประดิษฐเปนสวนใหญ

เห็นคุณคาของงาน
ประดิษฐเปนบางครั้ง

ไมเห็นคุณคาของงาน
ประดิษฐ

รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนเปนสวนใหญ
ในการทํากิจกรรม

รวมมือและชวยเหลือ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนบางครัง้

ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม

รวมตอบคําถามในเรื่อง
ที่ครูถามและตอบ
คําถามสวนมากถูกตอง

ผลงานมีคุณภาพเสร็จชา ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานไมมีคุณภาพ
กวาเวลาที่กําหนด
ไมทันตามกําหนดเวลา เสร็จไมทันตาม
เล็กนอย
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

๒๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล อมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การประดิษฐของใช ของตกแตง จากเศษวัสดุประเภทตาง ๆ ที่เหลือจากการใชงานซึ่งมีอยูในทองถิ่น
เปนวิธีกําจัดขยะ และชวยลดมลพิษในสิ่งแวดลอมได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถจําแนกงานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตงได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนงานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตงได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของงานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๔. สาระการเรียนรู
งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการเทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ ใฝเรียนรู
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๐๗

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถจําแนกงาน
ประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตงได
๒. สามารถเขียนงาน
ประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตงได
๓. เห็นคุณคาของงาน
ประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตง

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูใหนักเรียนออกมาเลาประสบการณ
เกี่ยวกับงานประดิษฐ
๓. ครูแสดงภาพงานประดิษฐประเภท
ของใชใหนักเรียนดู แลวใหนักเรียนบอก
วาสิ่งประดิษฐนั้นทํามาจากวัสดุอะไรบาง
๒๕ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๕
นาที งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๒. ครูอธิบายความหมายของงาน
ประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๓. ครูถามนักเรียนวา นักเรียนสามารถนํา
วัสดุใดมาประดิษฐเปนของใชของตกแตง
ไดบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนออกมาเลาประสบการณ
เกี่ยวกับงานประดิษฐ
๓. นักเรียนดูงานประดิษฐแลวให
นักเรียนบอกวาสิ่งประดิษฐนั้นทํามา
วัสดุอะไรบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๕ งานประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตง
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
ของงานประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตง
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
นักเรียนสามารถนําวัสดุใดมาประดิษฐ
เปนของใชของตกแตงไดบาง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง งาน
ประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตง
๑. สื่อสไลด
เรื่อง งาน
ประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตง

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเขารวม
กิจกรรม

๒๐๘
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุและ
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เศษวัสดุที่ใชในงานประดิษฐของใชของ เกี่ยวกับวัสดุและเศษวัสดุที่ใชในงาน
ตกแตง ประเภทวัสดุและการเลือกใชวัสดุ ประดิษฐของใชของตกแตง ประเภท
วัสดุและการเลือกใชวัสดุ
๑๕ ๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุมแลวเขียน
๑. นักเรียนแบงกลุมแลวเขียนใบงาน
นาที ใบงานที่ ๑๐ และชวยกันระดมความคิด ที่ ๑๐ และชวยกันระดมความคิดเขียน
เขียนชื่องานประดิษฐ โดยแยกตาม
ชื่องานประดิษฐ โดยแยกตามประเภท
ประเภทการใชงาน
การใชงาน
๒. ครูใหนักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมา ๒. นักเรียนสงตัวแทนกลุมออกมา
นําเสนองานประดิษฐ โดยแยกตาม
นําเสนองานประดิษฐ โดยแยกตาม
ประเภทการใชงานและเปดโอกาสให
ประเภทการใชงานและเปดโอกาสให
เพื่อนในหองไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อนในหองไดแสดงความคิดเห็นงาน
งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง ประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
ของกลุมตนเองดวยวามีความเหมือน
ของกลุมตนเองดวยวามีความเหมือน
หรือแตกตางกับเพื่อนกลุมนี้อยางไร
หรือแตกตางกับเพื่อนกลุมนี้อยางไร
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได ๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดเรียน
นาที เรียนในวันนี้
ในวันนี้

สื่อการเรียนรู

๒. ใบความรู
ที่ ๑๕ งาน
ประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตง

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๐๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๕ งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๐ งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถจําแนกงานประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตงได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนงานประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตงได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของงานประดิษฐประเภทของใช
ของตกแตง

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๒๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ จําแนกงานประดิษฐ เขียนงานประดิษฐ การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ประเภทของใช
ประเภทของใช ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ของตกแตงได
ของตกแตงได ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๑๑

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
จําแนกงานประดิษฐ จําแนกงานประดิษฐ จําแนกงานประดิษฐ จําแนกงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ประเภทของใช
ประเภทของใช
ประเภทของใช
ของตกแตงได
ของตกแตงได
ของตกแตงได
ของตกแตงได
ถูกตองครบถวน
ถูกตองแตยังไม
ถูกตอง
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
ประเด็นที่ประเมิน

เขียนงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตงได
การนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน

การสงงานตรงตอ
เวลาและเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

เขียนงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตงไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
สงงานตรงเวลา
มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

เขียนงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตงไดดี

เขียนงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตงได
บางสวน

ปรับปรุง (๑)
จําแนกงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตงไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตงไดนอย
หรือไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ การแสดง การรวมงานกลุม ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๑๓

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
ประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แตไม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๑ คน
รับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกมากกวา
เห็นคุณคาของงาน เห็นคุณคาของงาน ครึ่งเห็นคุณคาของ
ประดิษฐประเภท ประดิษฐประเภท งานประดิษฐ
ของใช ของตกแตง ของใช ของตกแตง ประเภทของใช
ของตกแตง
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
สมาชิกไมเห็นคุณคา
ของงานประดิษฐ
ประเภทของใช
ของตกแตง
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๒๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง

เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๑๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
งานประดิษฐ หมายถึง การประดิษฐชิ้นงานเพื่อเปนเครื่องมือในการใชสอยอยางใดอยางหนึ่ง
เชน ตะกรา เครื่องปนดินเผาเปนตน
วัสดุและเศษวัสดุที่ใชในงานประดิษฐของใชของตกแตง

๑. ประเภทของวัสดุและเศษวัสดุ
๑.๑ วัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม เปลือกไข เมล็ดพืช เปลือกหอย
๑.๒ วัสดุสังเคราะห เชน กระดาษ ขวดน้ํา ขวดแกว ถุงพลาสติก ลวด
๒. การเลือกใชวัสดุและเศษวัสดุ ควรปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดพืช ใบไม ดอกไม เปนตน
๒.๒ ใชวัสดุที่มีความแข็งแรง และทนทาน
๒.๓ ใชวัสดุที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช
๒.๔ ใชวัสดุใหตรงหรือเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ
งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง

งานประดิษฐประเภทของใชมีหลายประเภท หลายรูปแบบ สามารถแบงตามลักษณะ
การใชงาน ดังนี้
๑. ประเภทของใชเพื่อบรรจุสิ่งของ เปนงานประดิษฐขึ้นเพื่อใชเปนภาชนะบรรจุของ
ตาง ๆ เชน กระบุง กระติบ ชะลอม ถาดใสของ ตลับใบลาน ถวยชาม โอง เปนตน
๒. ประเภทของใช ของตกแต ง เพื่ อ การหาเลี้ ย งชี พ เป น งานที่ ป ระดิ ษ ฐ เ พื่ อ ใช เ ป น
เครื่องมือในการจับสัตวน้ํา เชน สุม กระจู ของ ธนู เบ็ดตกปลา เปนตน
๓. ประเภทของใชเพื่อประกอบการแตงกาย เปนสิ่งที่จําเปนตองใชเพื่อความสุ ภ าพ
เรียบรอย เชน รองเทา เข็มขัด กระเปา เปนตน
๔. ประเภทของใช ของตกแตงเพื่อการปรุงแตงกลิ่น เปนของใชที่ประดิษฐขึ้นโดยการ
ปรุงแตงกลิ่นเพื่อใชในโอกาสตาง ๆ เชน ตุกตา ผลไมบรรจุดวยพิมเสน เพื่อดับกลิ่นและแกวิงเวียน
ศีรษะ ตุกตาแขวน เพื่อฟอกอากาศ ถุงบรรจุบุหงาแหง เพื่อแตงกลิ่นบริเวณที่เปนมุมอับใหเกิด
กลิ่นดี เปนตน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๑๗

๕. ประเภทของใช ของตกแตงตามวัฒนธรรมประเพณี เปนสิ่งของที่ประดิษฐขึ้นเปน
ครั้ ง คราวเพื่ อ ใช ต ามวั ฒ นธรรมประเพณี ต า ง ๆ เช น การประดิ ษ ฐ ก ระทงลอยใช ใ นประเพณี
ลอยกระทง การประดิษฐบายศรี เพื่อใชเปนเครื่องเชิญขวัญและในพิธีการตาง ๆ การประดิษฐ
พานธูปเทียน เพื่อใชในพิธีไหวครู การประดิษฐพวงมาลาเพื่อใชในวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ
เปนตน
ประโยชนของงานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง

๑. ประหยัดคาใชจาย หากสามารถประดิษฐชิ้นงานตามความตองการได
๒. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และไดสรางงานที่มีคุณภาพ
๓. เกิดความเพลิดเพลิน มีสมาธิที่ดีตอการทํางาน สามารถลดความเครียดได
๔. เพิ่มคุณคาของวัสดุ เชน เศษวัสดุ วัสดุทองถิ่น และอื่น ๆ ทําใหมีมูลคาและประโยชน
ใชสอยมากขึ้น
๕. สรางความแปลกใหมจากที่มีอยูเดิม ทําใหไมซ้ําแบบเดิม มีการปรับปรุงและดัดแปลง
ใหเกิดประโยชนมากขึ้น
๖. ชิ้นงานตรงตามความตองการ เพราะเปนผูผลิตดวยตนเองและสามารถใชประโยชนได
อยางถูกวิธี
๗. เปนของกํานัลแกผูอื่น ทําใหเห็นคุณคาทางจิตใจทั้งผูใหและผูรับ
๘. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เชน มาลัย กระทงใบตอง แกะสลักผักและผลไม เครื่องแขวน
และอื่น ๆ
๙. เพิ่มรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
๑๐. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

๒๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุมแลวระดมความคิดเขียนชื่องานประดิษฐ โดยแยกเปนประเภท
การใชงานตามตัวอยางดังนี้
ชื่องานประดิษฐประเภท
ของใชของตกแตง
กระบุงสาน

บรรจุ
สิ่งของ
/

ประเภทของงานประดิษฐตามการใชงาน
หาเลี้ยงชีพ แตงกาย
ปรุงแตง วัฒนธรรม/
กลิ่น
ประเพณี

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๑๙

เฉลยใบงานที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใช ของตกแตง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุมแลวระดมความคิดเขียนชื่องานประดิษฐ โดยแยกเปนประเภท
การใชงานตามตัวอยางดังนี้
ชื่องานประดิษฐประเภท
ของใชของตกแตง
กระบุง กระติบ ชะลอม
ถาดใสของ ตลับใบลาน
ถวยชาม โอง
สุม กระจู ของ ธนู เบ็ดตกปลา
รองเทา เข็มขัด กระเปา
ตุกตา ผลไมบรรจุดวยพิมเสน
ตุกตาแขวน ถุงบรรจุบุหงาแหง
กระทงลอย บายศรี พานธูป
เทียน พวงมาลา

บรรจุ
สิ่งของ
/

ประเภทของงานประดิษฐตามการใชงาน
หาเลี้ยงชีพ แตงกาย
ปรุงแตง วัฒนธรรม/
กลิ่น
ประเพณี

/
/
/
/

๒๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล อมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
กระบวนการคิดสรางสรรคในงานประดิษฐเปนแนวทางในการคิดแกปญหาที่มีลําดับขั้นตอนการทํางาน
ชัดเจน ซึ่งฝกใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดในการสรางผลงานใหมไดเปนอยางดี
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายกระบวนการคิดสรางสรรคในงานประดิษฐได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถออกแบบการประดิษฐกรอบรูปได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนสรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๔. สาระการเรียนรู
กระบวนการคิดสรางสรรคในงานประดิษฐ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๒๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบาย
กระบวนการคิดสรางสรรค
ในงานประดิษฐได
๒. สามารถออกแบบ
การประดิษฐกรอบรูปได
๓. เห็นประโยชน
สรางสรรคความคิด
ประดิษฐผลงาน

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาใชเครื่องมือ
อะไรบางที่ประดิษฐผลงานชิ้นนี้
๒๕ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๖
นาที สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๒. ครูอธิบายถึงเครื่องมือที่ใชในงาน
ประดิษฐประเภทตางๆ
๓. ครูถามนักเรียนวา นักเรียนมีวิธีการ
เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมืออยางไร
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ
และกระบวนการคิดสรางสรรค
กระบวนการออกแบบงานประดิษฐ

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วาใชเครื่องมืออะไรบาง
ที่ประดิษฐผลงานชิ้นนี้
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๖ สรางสรรคความคิดประดิษฐ
ผลงาน
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายถึงเครื่องมือ
ที่ใชในงานประดิษฐประเภทตางๆ
๓. นักเรียนตอบคําถามครูวา นักเรียนมี
วิธีการเลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
อยางไร
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการคิด
สรางสรรคกระบวนการออกแบบงาน
ประดิษฐ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่องสรางสรรค
ความคิด
ประดิษฐผลงาน
๑. สื่อสไลด
เรื่องสรางสรรค
ความคิด
ประดิษฐผลงาน

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๒๒๒
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๑๕ ๑. ครูใหใบงานที่ ๑๑ โดยใหนักเรียน
นาที ออกแบบการประดิษฐกรอบรูป และ
ระบายสีใหสวยงาม พรอมกับเขียนวัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ในการ
ประดิษฐกรอบรูป
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
นาที ที่ไดเรียนในวันนี้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนออกแบบการประดิษฐ
กรอบรูป และระบายสีใหสวยงาม
พรอมกับเขียนวัสดุอุปกรณและ
เครื่องมือตางๆ ในการประดิษฐ
กรอบรูปตามใบความรูที่ ๑๖
สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดเรียน
ในวันนี้

สื่อการเรียนรู
๒. ใบความรู
ที่ ๑๖
สรางสรรค
ความคิด
ประดิษฐผลงาน

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๒๓

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๖ สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑ สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายกระบวนการคิดสรางสรรค
ในงานประดิษฐได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถออกแบบการประดิษฐกรอบรูปได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนสรางสรรคความคิดประดิษฐ
ผลงาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๒๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายกระบวนการ ออกแบบ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
คิดสรางสรรคในงาน การประดิษฐ ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ประดิษฐได
กรอบรูปได ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๒๕

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายกระบวนการ อธิบายกระบวนการ อธิบายกระบวนการ อธิบายกระบวนการ
คิดสรางสรรคในงาน คิดสรางสรรคในงาน คิดสรางสรรคในงาน คิดสรางสรรคในงาน
ประดิษฐไดถูกตอง ประดิษฐไดถูกตอง ประดิษฐไดถูกตอง
ประดิษฐได
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
ออกแบบการ
ออกแบบการ
ออกแบบการ
ออกแบบการ
ประดิษฐกรอบรูปได ประดิษฐกรอบรูป ประดิษฐกรอบรูป ประดิษฐกรอบรูป
ไดดี
ไดบางสวน
ไดอยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกต สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
อธิบายกระบวนการ
คิดสรางสรรคในงาน
ประดิษฐไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ออกแบบการ
ประดิษฐกรอบรูป
ไดนอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๒๗

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นประโยชน
เห็นประโยชน
เห็นประโยชน
สรางสรรคความคิด สรางสรรคความคิด สรางสรรคความคิด
ประดิษฐผลงาน
ประดิษฐผลงานเปน ประดิษฐผลงานเปน
อยางสม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นประโยชน
สรางสรรคความคิด
ประดิษฐผลงาน
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๒๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๒๙

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

เครื่องมือที่ใชในงานประดิษฐของใช
๑. ประเภทใชตัด เชน กรรไกร มีด คัตเตอร
๒. ประเภทใชเจาะเชน ตะปู สวาน เหล็กแหลม
๓. ประเภทใชตกแตง เชน พูกัน แปรงทาสี สีไม สีเทียน
๔. ประเภทใชวัดระยะ เชน ไมบรรทัด วงเวียน ไมครึ่งวงกลม
๕. ประเภทใชเย็บปกถักรอย เชน เข็มเย็บผา ดาย เข็มถักโครเชต
การเลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
๑. ควรเลือกใชใหถูกประเภทของวัสดุและอุปกรณ
๒. ควรศึกษาวิธีการใชกอนลงมือใช
๓. เมื่อใชแลวเก็บไวใหเปนระเบียบเรียบรอย
๔. ซอมแซมเครื่องมือที่ชํารุดใหพรอมใชเสมอ
กระบวนการออกแบบงานประดิษฐ
๑. การออกแบบ มี ๔ ลักษณะ ดังนี้
๑) ความคิดริเริ่ม
๒) ความคลองในการคิด
๓) ความยืดหยุนในการคิด
๔) ความคิดละเอียดลออ
๒. กระบวนการทํางานประดิษฐ มีขั้นตอน ดังนี้
๑) กําหนดปญหาหรือความตองการ
๒) รวบรวมขอมูล
๓) ออกแบบและลงมือ
๔) การประเมินผล
๓. หลักการออกแบบงานประดิษฐ
๑) หนาที่ใชสอย ใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค
๒) ความแข็งแรงและความปลอดภัย
๓) ความสะดวกสบายในการทํางาน
๔) ความสวยงาม เชน รูปลักษณ ดึงดูด ความสนใจ
๕) การดูแลรักษา ซอมแซมและทําความสะอาดงาย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๓๑

๔. ประโยชนของการออกแบบ มีดังนี้
๑) เปนการนําเศษวัสดุกลับมาใชใหมเปนของเลน ของใช และของตกแตง ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
๒) ชวยประหยัดคาใชจายของครอบครัว
๓) ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และฝกนิสัยใหเปนคนรอบคอบมีความอดทน
๔) เกิดความคิดสรางสรรคผลงานในรูปแบบใหม
๕) มีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถประดิษฐสิ่งของได
๖) สามารถนําไปจําหนาย เพื่อสรางรายได

เกร็ดความรู ๔ R คืออะไร
ใชซ้ํา (Reuse) คือการนําเศษวัสดุที่ใชแลว กลับมาใชใหม
ซอมแซม (Repair) คือการนําวัสดุที่ชํารุดเสียหายมาซอมแซม ใหสามารถใชประโยชนไดอีกครั้ง
ลดการใช (Reduce) คือการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
ผลิตใชใหม (Recycled) คือการนําเอาวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ใชแลว ผานการแปรรูปมาใชใหมอีกครั้ง

๒๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง: ใหนักเรียนออกแบบการประดิษฐกรอบรูป และระบายสีใหสวยงาม พรอมกับเขียนวัสดุอุปกรณ
ในการประดิษฐ

วัสดุอุปกรณในการประดิษฐกรอบรูป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๓๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล อมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การประดิษฐกรอบรูปโดยนําวัสดุเหลือใชที่พบมากภายในบาน เปนการสงเสริมใหมีนิสัยประหยัดและ
พัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลงาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐกรอบรูปได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติประดิษฐกรอบรูปได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
มีรับผิดชอบการประดิษฐกรอบรูป
๔. สาระการเรียนรู
การประดิษฐกรอบรูป
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการแกปญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ ในการทํางาน
๖.๒ มีวินัย
๖.๓ ใฝเรียนรู
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบายวิธีการ
ประดิษฐกรอบรูปได
๒. สามารถฝกปฏิบัติ
ประดิษฐกรอบรูปได
๓. มีรับผิดชอบ
การประดิษฐกรอบรูป

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูทบทวนความรูเดิม โดยซักถาม
เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณที่ใชในงานประดิษฐ
กรอบรูป
๓. ครูแสดงภาพผลงานการประดิษฐ
กรอบรูป
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๗
นาที การประดิษฐกรอบรูป
๒. ครูอธิบายความหมายของกรอบรูป

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนรวมกันทบทวนความรูเดิม
โดยซักถามเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณที่ใชใน
งานประดิษฐกรอบรูป
๓. นักเรียนดูครูแสดงภาพผลงาน
การประดิษฐกรอบรูป
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๗ การประดิษฐกรอบรูป
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายความหมาย
ของกรอบรูป
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียนเขาใจถึง ๓. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
นักเรียนเขาใจถึงวิธีการประดิษฐ
วิธีการประดิษฐกรอบรูป
กรอบรูป
๔. ครูสาธิตวิธีการประดิษฐกรอบรูป
๔. นักเรียนดูครูสาธิตวิธีการประดิษฐ
ใหนักเรียนดู
กรอบรูปใหนักเรียนดู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง
การประดิษฐ
กรอบรูป

๑. สื่อสไลด
เรื่องการ
ประดิษฐ
กรอบรูป

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
การประดิษฐ
กรอบรูป
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๒๓๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติประดิษฐ
นาที กรอบรูป (งานเดี่ยว)
๒. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบ
๓. ครูใหนักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน และครูใหใบงานที่ ๑๒ การ
ประดิษฐกลองใสดินสอ เปนการบาน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนฝกปฏิบัติประดิษฐกรอบรูป
(งานเดี่ยว)
๒. นักเรียนเก็บอุปกรณที่ใชใหเปน
ระเบียบ
๓. นักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน และรับใบงานที่ ๑๒
การประดิษฐกลองใสดินสอไปทําเปน
การบาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประโยชน ๑. นักเรียนรวมกันสรุปประโยชนในการ
นาที ในการประดิษฐกรอบรูปที่ไดเรียนในวันนี้ ประดิษฐกรอบรูปที่ไดเรียนในวันนี้
๒. ครูบอกใหนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ ๒. นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณประดิษฐ
ประดิษฐกลองใสดินสอในชั่วโมงหนา
กลองใสดินสอในชั่วโมงหนา

สื่อการเรียนรู
๒. ใบความรู
ที่ ๑๗
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ

การประเมิน
การเรียนรู

๒๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การประดิษฐกรอบรูป
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๗ การประดิษฐกรอบรูป
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ การประดิษฐกรอบรูป
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐกรอบรูปได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติประดิษฐกรอบรูปได
ดานเจตคติ
มีรับผิดชอบการประดิษฐกรอบรูป

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๓๗

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวิธีการ
ฝกปฏิบัติ
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ประดิษฐ
ประดิษฐ
ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
กรอบรูปได
กรอบรูปได
ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกรอบรูปได ประดิษฐกรอบรูปได ประดิษฐกรอบรูปได ประดิษฐกรอบรูปได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
ฝกปฏิบัติประดิษฐ ฝกปฏิบัติประดิษฐ ฝกปฏิบัติประดิษฐ ฝกปฏิบัติประดิษฐ
กรอบรูปได
กรอบรูปไดอยาง
กรอบรูปไดดี
กรอบรูปไดบางสวน
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกรอบรูปได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ฝกปฏิบัติประดิษฐ
กรอบรูปไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

การสงงานตรงตอ
เวลาและเหมาะสม

สงงานตรงเวลา
มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๓๙

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
เห็นประโยชนของ
การประดิษฐ
กรอบรูปอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
สม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ
การประดิษฐ
การประดิษฐ
กรอบรูปเปน
กรอบรูปเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นประโยชน
ของการประดิษฐ
กรอบรูป
ไมมีทํางาน
อยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๔๑

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๔๓

ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
กรอบรูป หมายถึง โครงสรางที่มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม ทรงวงรี ทรงกลม และรูปทรงอื่น ๆ โดยใช
สําหรับใสภาพถาย ภาพวาด ในรูปแบบตาง ๆ เปนตน
ประเภทของกรอบรูปในงานประดิษฐ
๑. ประเภทแบบตั้ง
๒. ประเภทแบบแขวน
วัสดุอุปกรณในงานประดิษฐกรอบรูป
๑. กระดาษแข็งไดมาจากกลองนม
๒. กระดาษสีหรือกระดาษหอของขวัญ
๓. กาว
๔. กรรไกร
๕. คัตเตอร
ประโยชนในการประดิษฐกรอบรูป
๑. ชวยประหยัดคาใชจาย
๒. ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
๓. ฝกนิสัยในการจัดลําดับขั้นตอนความคิดใหเปนระบบ
๔. ชวยรักษารูปทรงของงานศิลปะในขณะแขวนอยูบนฝาผนัง
๕. เพื่อรักษาความสะอาดของงานศิลปะชวยใหงานศิลปะคงทน
๖. สามารถจําหนายได และทําเปนอาชีพได

๒๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบงานที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง : ใหนักเรียนออกแบบการประดิษฐกลองใสดินสอและระบายสีใหสวยงามพรอมกับเขียนวัสดุอุปกรณ
ในการประดิษฐ

วัสดุอุปกรณในการประดิษฐกลองใสดินสอ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๔๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การประดิ ษ ฐ ก ล อ งใส ดิ น สอโดยนํ า วั ส ดุ เ หลื อ ใช ที่ พ บมากภายในบ า น เป น การส ง เสริ ม ให มีนิ สั ย
ประหยัดและพัฒนาความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลงาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐกลองใสดินสอได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติประดิษฐกลองใสดินสอได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนการประดิษฐกลองใสดินสอ
๔. สาระการเรียนรู
การประดิษฐกลองใสดินสอ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบายวิธีการ
ประดิษฐกลองใสดินสอได
๒. สามารถฝกปฏิบัติ
ประดิษฐกลองใสดินสอได
๓. เห็นประโยชน
การประดิษฐกลองใส
ดินสอ

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
นาที ๒. ครูแสดงภาพผลงานกลองใสดินสอที่
ประดิษฐจากวัสดุตาง ๆ ใหนักเรียนดู
๓. ครูตรวจสอบการเตรียมวัสดุ อุปกรณ
การประดิษฐกลองใสดินสอของนักเรียน

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนดูภาพผลงานกลองใสดินสอ
ที่ประดิษฐจากวัสดุตาง ๆ
๓. นักเรียนใหครูตรวจสอบการเตรียม
วัสดุ อุปกรณการประดิษฐกลองใส
ดินสอของนักเรียน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๘ ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๘ การประดิษฐกลองใสดินสอ
นาที การประดิษฐกลองใสดินสอ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณการประดิษฐ
อุปกรณการประดิษฐกลองใสดินสอ
กลองใสดินสอ
และวิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ
๓. ครูสาธิตวิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ และวิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ
๓. นักเรียนดูครูสาธิตวิธีการประดิษฐ
ใหนักเรียนดู
กลองใสดินสอ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่อง
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ

๑. สื่อสไลด
เรื่อง
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๒๔๗
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๔. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติประดิษฐ
นาที กลองใสดินสอ (งานเดี่ยว)
๕. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบชวยกันทําความสะอาด
และคํานึงถึงความปลอดภัย
๖. ครูใหนักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน และครูใหใบงานที่ ๑๓
การประดิษฐกลองใสดินสอ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปประโยชน
นาที ของการประดิษฐกลองใสดินสอที่ไดเรียน
ในวันนี้พรอมสงผลงานการประดิษฐกลอง
ใสดินสอ

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนฝกปฏิบัติประดิษฐกลองใส
ดินสอ (งานเดี่ยว)
๕. นักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณที่ใช
ใหเปนระเบียบชวยกันทําความสะอาด
และคํานึงถึงความปลอดภัย
๖. นักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน และครูใหใบงานที่ ๑๓
การประดิษฐกลองใสดินสอ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปประโยชนของ
การประดิษฐกลองใสดินสอที่ไดเรียน
ในวันนี้พรอมสงผลงานการประดิษฐ
กลองใสดินสอ

สื่อการเรียนรู
๒. ใบความรู
ที่ ๑๘
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ

การประเมิน
การเรียนรู

๒๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด การประดิษฐกลองใสดินสอ
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๘ การประดิษฐกลองใสดินสอ
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๓ การประดิษฐกลองใสดินสอ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวิธีการประดิษฐกลองใส
ดินสอได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติประดิษฐกลองใสดินสอได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนการประดิษฐกลองใสดินสอ

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๔๙

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกลอง
ใสดินสอได

รายการประเมิน
ฝกปฏิบัติ
การนําไป
ประดิษฐกลอง ประยุกตใชใน
ใสดินสอได
ชีวิตประจําวัน

รวม
ระดับ
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
และเหมาะสม เรียบรอย

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกลองใส
ดินสอได
ฝกปฏิบัติประดิษฐ
กลองใสดินสอได
การนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน
การสงงานตรงตอ
เวลาและเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ดีมาก (๔)
อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกลองใส
ดินสอไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
ฝกปฏิบัติประดิษฐ
กลองใสดินสอได
อยางถูกตอง
ครบถวน ดีเยี่ยม
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
สงงานตรงเวลา
มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สรางสรรคงานได
อยางถูกตอง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวิธีการ
อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกลองใส
ประดิษฐกลองใส
ดินสอไดถูกตอง
ดินสอไดถูกตอง
แตยังไมครอบคลุม
บางสวน
ฝกปฏิบัติประดิษฐ ฝกปฏิบัติประดิษฐ
กลองใสดินสอไดดี กลองใสดินสอได
บางสวน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวิธีการ
ประดิษฐกลองใส
ดินสอไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกปฏิบัติประดิษฐ
กลองใสดินสอได
นอยหรือไมไดเลย

สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได
รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๕๑

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ความตั้งใจ
ในการเรียน

รายการประเมิน
ความรับผิดชอบ การแสดง
ทํางาน
ความสําเร็จ
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
ความตั้งใจใน
การเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น
ทํางานอยางมี
ความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
เห็นประโยชน
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ
อยางสม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
สม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นประโยชน
เห็นประโยชน
การประดิษฐ
การประดิษฐ
กลองใสดินสอ
กลองใสดินสอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นประโยชน
การประดิษฐกลอง
ใสดินสอ
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๕๓

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ใบความรูที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

วัสดุอุปกรณในงานประดิษฐกลองใสดินสอ
๑. แกนกระดาษชําระ
๒. กรรไกร
๓. คัทเตอร
๔. กระดาษสี
๕. กาว
วิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ
๑. ตัดกระดาษมาหอแกนกระดาษชําระ เปนรูปตาง ๆ ที่นักเรียนชอบ
๒. นําของตกแตง เพื่อความสวยงาม
๓. ตกแตงใหสวยงามตามใจชอบ
๔. นําไปใสดิน หรือตกแตงโตะทํางานได

๒๕๕

๒๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบงานที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนบันทึกสรุปผลการประดิษฐกลองใสดินสอมาใหถูกตอง
๑. วิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๒. ปญหาที่พบในการประดิษฐกลองใสดินสอ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
วิธีการแกไข...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๓. ความพอใจในผลงานประดิษฐกลองใสดินสอ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
๔. ประโยชนจากการทํางานประดิษฐกลองใสดินสอ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๕๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล อมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป ๕/๑ อธิบายเหตุผลการทํางานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทํางาน
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
งานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น เปนชิ้นงานที่จัดทําขึ้นสรางขึ้น โดยวัสดุที่มี
ในทองถิ่นมาประกอบกันเปนชิ้นงานตามความจําเปนในการใชสอยเพื่อประโยชนในชีวิตประจําวัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวัสดุของงานประดิษฐในทองถิ่นได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนวัสดุที่สามารถนํามาทํางานประดิษฐได
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของวัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๔. สาระการเรียนรู
วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการแกปญหา
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบายวัสดุ
ของงานประดิษฐ
ในทองถิ่นได
๒. สามารถเขียนวัสดุที่
สามารถนํามาทํางาน
ประดิษฐได
๓. เห็นคุณคาของวัสดุใน
งานประดิษฐในทองถิ่น
และภูมิภาคตาง ๆ

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูแสดงภาพงานประดิษฐจากวัสดุ
ในทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ ใหนักเรียนดู
๓. ครูถามนักเรียนวาวัสดุที่ใชในงาน
ประดิษฐมีอะไรบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๑๙
นาที วัสดุงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาค
ตาง ๆ
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย
วัสดุในทองถิ่น วัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑ
จากวัสดุในทองถิ่น

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนดูภาพงานประดิษฐจากวัสดุ
ในทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ
๓. นักเรียนตอบคําถามครูวาวัสดุที่ใชใน
งานประดิษฐมีอะไรบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๙ วัสดุงานประดิษฐในทองถิ่น
และภูมิภาคตาง ๆ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความหมาย วัสดุในทองถิ่น
วัสดุธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากวัสดุ
ในทองถิ่น
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัสดุ
๓. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ในทองถิ่นภาคตาง ๆ และคุณคาของวัสดุ เกี่ยวกับ วัสดุในทองถิ่นภาคตาง ๆ
ในทองถิ่น
และคุณคาของวัสดุในทองถิ่น

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่องวัสดุของ
ประดิษฐใน
ทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ
๑. สื่อสไลด
เรื่องวัสดุ
ของประดิษฐ
ในทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ

๑. แบบ
ประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเขารวม
กิจกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๒๕๙
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
นาที และชวยกันระดมความคิดแยกประเภท
วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ และเขียนลงไปในใบงาน
ที่ ๑๔ วัสดุของประดิษฐในทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ
๒. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
การเขียนระดมความคิดแยกประเภทวัสดุ
งานประดิษฐที่มีในทองถิ่นและภูมิภาค
ตาง ๆ จํานวน ๑ กลุม และเปดโอกาสให
เพื่อนในหองไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเภทวัสดุงานประดิษฐที่มี
ในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ ของกลุม
ตนเองดวยวามีความเหมือนหรือแตกตาง
กับเพื่อนกลุมนี้อยางไร
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสาระ
นาที ความรูของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน และ
ชวยกันระดมความคิดแยกประเภทวัสดุ
งานประดิษฐที่มีในทองถิ่นและภูมิภาค
ตาง ๆ และเขียนลงไปในใบงานที่ ๑๔
วัสดุของประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาค
ตาง ๆ
๒. นักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
การเขียนระดมความคิดแยกประเภท
วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๑ กลุม และ
เปดโอกาสใหเพื่อนในหองไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทวัสดุงาน
ประดิษฐที่มีในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
ของกลุมตนเองดวยวามีความเหมือน
หรือแตกตางกับเพื่อนกลุมนี้อยางไร
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระความรูของ
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู
๒. ใบความรู
ที่ ๑๙ วัสดุของ
ประดิษฐใน
ทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ

การประเมิน
การเรียนรู

๒๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด วัสดุของประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๘.๒ ใบความรูที่ ๑๙ วัสดุของประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๔ วัสดุของประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวัสดุของงานประดิษฐ
ในทองถิ่นได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวัสดุที่สามารถนํามาทํางาน
ประดิษฐได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของวัสดุในงานประดิษฐ
ในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๖๑

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ อธิบายวัสดุของ
เขียนวัสดุที่
การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
งานประดิษฐ
สามารถนํามา ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
ในทองถิ่นได ทํางานประดิษฐได ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวัสดุของงาน อธิบายวัสดุของงาน อธิบายวัสดุของงาน
ประดิษฐในทองถิ่น ประดิษฐในทองถิ่น ประดิษฐในทองถิ่น
ไดถูกตองครบถวน ไดถูกตอง
ไดถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวัสดุของงาน
อธิบายวัสดุของงาน
ประดิษฐในทองถิ่น
ประดิษฐในทองถิ่น
ไดนอยหรือไมได
ได
และไมเกิดความ
เขาใจ
เขียนวัสดุที่สามารถ เขียนวัสดุที่สามารถ เขียนวัสดุที่สามารถ เขียนวัสดุที่สามารถ เขียนวัสดุที่สามารถ
นํามาทํางาน
นํามาทํางาน
นํามาทํางาน
นํามาทํางาน
นํามาทํางาน
ประดิษฐไดอยาง
ประดิษฐไดดี
ประดิษฐไดบางสวน ประดิษฐไดนอย
ประดิษฐได
ถูกตองครบถวน
หรือไมไดเลย
ดีเยี่ยม
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
การนําไปประยุกตใช สามารถนําไป
สามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
ในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
มอบหมายไดเพียง มอบหมายไมครบ
เล็กนอย บางสวน ทุกสวน และสงงาน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน ไมตรงเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
ประจํา
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอยนอยมาก
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน มีรอยลบและความ
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๖๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ การแสดง การรวมงานกลุม ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดง
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นคุณคาของ คิดเห็นคุณคาของ ความคิดเห็นคุณคา
วัสดุในงานประดิษฐ วัสดุในงานประดิษฐ ของวัสดุในงาน
ประดิษฐในทองถิ่น
ในทองถิ่นและ
ในทองถิ่นและ
และภูมิภาคตาง ๆ
ภูมิภาคตาง ๆ
ภูมิภาคตาง ๆ

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นคุณคาของ
วัสดุในงานประดิษฐ
ในทองถิ่นและ
ภูมิภาคตาง ๆ
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๖๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง วัสดุในงานประดิษฐในทองถิ่นและภูมิภาคตาง ๆ นักเรียนมีผลการเรียนรู
ดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๖๗

ใบความรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
วัสดุในทองถิ่น หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่มีอยูในพื้นที่หรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถ
นํามาประดิษฐเปนของเลน ของใช และของตกแตงได
วั ส ดุ ธ รรมชาติ หมายถึ ง วั ส ดุ ที่เ กิ ด ขึ้น เองตามธรรมชาติและสามารถนํามาใชป ระโยชนโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมมากนัก
ผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นหรือสรางขึ้นดวยวิธีการสาน ปน ถัก ทอ โดยใช
วัสดุในทองถิ่น เปนสวนประกอบหลักของชิ้นงาน
วัสดุในทองถิ่นภาคเหนือ
กระสาหรือสา ใชทํากระดาษสา คุณสมบัติของกระดาษสา คือ ความเหนียวนุม ทนทาน ไมผุกรอน
แตกหัก ปลวก มอดไมกัดกิน และเก็บรักษาไดงาย

วัสดุในทองถิ่นภาคกลาง
๑) ผักตบชวา นํามาสานเปนผลิตภัณฑของใชและของตกแตง

๒๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
๒) กก นําไปประดิษฐเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน เสื่อ กระเปาถือ ที่รองแกว กลองใสเครื่องประดับ

๓) โสน นํามาประดิษฐเปนดอกไมชนิดตาง ๆ เชน กุหลาบ มะลิ เยอบีรา บัว

วัสดุในทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไหม นํามาทอเปนผืน เรียกวา ผาไหม ใชทําเครื่องนุงหมและของใช เชน หมอน ยาม กระเปา
สวนรังไหมที่สาวออกหมดแลวนิยมนํามาประดิษฐเปนดอกไมชนิดตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
วัสดุในทองถิ่นภาคใต
๑) ยานลิเภา นํามาประดิษฐเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กระเปาถือสตรี

๒) ยางพารา นํามาแปรรูปเปนเครื่องเรือน เชน โตะ ตู เตียง

๓) เปลือกหอย นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับและของที่ระลึก

๒๖๙

๒๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
๔) กระจูด นํามาสานเสื่อสําหรับรองนั่งหรือปูนอน ปจจุบันพัฒนาเปน กระเปา กลอง

วัสดุในทองถิ่นที่มีอยูทุกภาค
๑) ไผ นิยมนํามาใชสรางที่อยูอาศัย เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องดนตรี
๒) หวาย นิยมนํามาทําเปนเครื่องเรือนเครื่องใช เชน เกาอี้รับแขก ชั้นวางของ ตะกรา
๓) เกล็ดปลา นิยมนํามาใชมีทําเปนดอกไมประดิษฐ เครื่องประดับ
๔) กะลามะพราว นิยมนํามาทําเปนเครื่องใชในครัวเรือน และเครื่องประดับ
๕) ใบลาน ผลิตภัณฑสวนใหญเปนประเภทสิ่งของเครื่องใช ของเลน ของตกแตง
๖) ใบตองและเชือกกลวย นิยมนําใบตองมาประดิษฐเปนภาชนะใสอาหาร
๗) ไม นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับตกแตงบาน
๘) ดิน นิยมใชทํากระเบื้อง และเครื่องปนดินเผา
คุณคาของงานผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น
๑. คุณคาดานสืบสานวัฒนธรรม
๒. คุณคาดานประโยชนใชสอย
๓. คุณคาดานความประหยัดคาใชจาย
๔. คุณคาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
๕. คุณคาดานศิลปะ
๖. คุณคาดานการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๗๑

ใบงานที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนระดมความคิดแยกประเภทวัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
ชื่อวัสดุงานประดิษฐ
สา
ผักตบชวา
ไม
โสน
เชือกกลวย
กก
ใบลาน
ยานลิเภา
หวาย
ไหม
เกล็ดปลา
กระจูด
กะลามะพราว
ยางพารา
ใบตอง
เปลือกหอย

พบมากในภูมิภาค
ภาคเหนือ

ใชในงานประดิษฐ
กระดาษสา รม ดอกไมตาง ๆ

สมาชิกกลุม ๑. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........ประธานกลุม
๒. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๓. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๔. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........เลขานุการกลุม

๒๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนระดมความคิดแยกประเภทวัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ ดังนี้
ชื่อวัสดุงานประดิษฐ
สา
ผักตบชวา
ไม
โสน
เชือกกลวย
กก
ใบลาน
ยานลิเภา
หวาย
ไหม
เกล็ดปลา
กระจูด
กะลามะพราว
ยางพารา
ใบตอง
เปลือกหอย

พบมากในภูมิภาค
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ทุกภาค
ภาคกลาง
ทุกภาค
ภาคกลาง
ทุกภาค
ภาคใต
ทุกภาค
ภาคอีสาน
ทุกภาค
ภาคใต
ทุกภาค
ภาคใต
ทุกภาค
ภาคใต

ใชในงานประดิษฐ
กระดาษสา รม ดอกไมตาง ๆ
ตะกรา
ชั้นวางของ แกะสลัก
ดอกไมประดิษฐ เชน กุหลาบ มะลิ เยอบีรา บัว
กระเปา ตกแตงตาง ๆ
เสื่อ กระเปาถือ ที่รองแกว กลองใสเครื่องประดับ
กลอง พัด บรรจุภัณฑตาง ๆ
กระเปา เครื่องประดับ
เกาอี้รับแขก ชั้นวางของ ตะกรา
หมอน ยาม กระเปา เสื้อผา
ดอกไมประดิษฐ เครื่องประดับ
กระเปา กลอง
เครื่องใชในครัวเรือน และเครื่องประดับ
โตะ ตู เตียง
บายศรี กระทง บรรจุภัณฑ
เครื่องประดับและของที่ระลึก

สมาชิกกลุม ๑. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........ประธานกลุม
๒. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๓. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๔. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........เลขานุการกลุม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๗๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกันและทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลั กษณะนิ สั ย ในการทํ า งาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล อมเพื่อ
การดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ป.๕/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานอยางเปนระบบ ประณีตและมีความคิดสรางสรรค
ง ป.๕/๔ มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สิ่งประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย เปนผลงานที่สะทอนใหเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
และความเปนอยู ของคนไทยตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน มีความงามและคุณคาทางศิลปะซึ่งควรอนุรักษ ไว
ไมใหสูญหาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
๓.๑ ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยได
๓.๒ ดานทักษะ/กระบวนการ (P)
สามารถเขียนลักษณะงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๓.๓ ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๔. สาระการเรียนรู
งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๕.๑ ความสามารถในการคิด
๕.๒ ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๖.๑ มุงมั่นในการทํางาน
๖.๒ รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ จํานวน ๑ ชั่วโมง

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นนํา

๑.

๒.

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๑. สามารถอธิบายงาน
ประดิษฐที่เปนเอกลักษณ
ไทยได
๒. สามารถเขียนลักษณะ
งานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทย
๓. เห็นคุณคาของงาน
ประดิษฐที่เปนเอกลักษณ
ไทย

ขั้นสอน

แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
นาที นักเรียนทราบ
๒. ครูแสดงผลงานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทยประเภทงานใบตอง
ใหนักเรียนดู
๓. ครูซักถามนักเรียนวาวัสดุที่ใชในงาน
ประดิษฐนี้มีอะไรบาง และใชประโยชน
อะไรไดบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรูที่ ๒๐
นาที งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมาย
ของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๓. ครูถามนักเรียน เรื่อง งานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณไทยวามีอะไรบาง

กิจกรรมนักเรียน
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
การเรียนรู
๒. นักเรียนดูครูแสดงผลงานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณไทยประเภทงานใบตอง
๓. นักเรียนตอบคําถามครูวาวัสดุที่ใช
ในงานประดิษฐนี้มีอะไรบาง และใช
ประโยชนอะไรไดบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๒๐งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความหมายของงานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณไทย
๓. นักเรียนรวมกันตอบคําถามของครู
เรื่องงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
มีอะไรบาง (มาลัย กระทงใบตอง
เครื่องจักรสาน แกะสลัก
เครื่องปนดินเผา)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่องงาน
ประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทย

๑. สื่อสไลด
เรื่องงาน
ประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทย

๑. แบบ
ประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอนการ เวลา
จัดการเรียนรู ที่ใช

๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๒๗๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยจํานวน เกี่ยวกับประเภทงานประดิษฐที่เปน
๖ ประเภทตามลําดับ
เอกลักษณไทยจํานวน ๖ ประเภท
ตามลําดับ
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนแบงกลุมระดมความคิด ๑. นักเรียนแบงกลุมระดมความคิด
นาที โดยเขียนใบงานที่ ๑๕ ชื่องานประดิษฐ โดยเขียนใบงานที่ ๑๕ ชื่องานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณไทยที่นักเรียนรูจัก
ที่เปนเอกลักษณไทยที่นักเรียนรูจัก
พรอมกับจัดประเภทใหสัมพันธกับงาน
พรอมกับจัดประเภทใหสัมพันธกับงาน
ประดิษฐประเภทนั้นมาใหถูกตอง
ประดิษฐประเภทนั้นมาใหถูกตอง
๒. ครูใหตัวแทนกลุมนักเรียนออกมา
๒. ตัวแทนกลุมนักเรียนออกมานําเสนอ
นําเสนอผลงานการเขียนระดมความคิด ผลงานการเขียนระดมความคิดแยก
แยกประเภทวัสดุงานประดิษฐที่มีใน
ประเภทวัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น
ทองถิ่นในภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๒ กลุม ในภูมิภาคตาง ๆ จํานวน ๒ กลุม
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้
เรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

๒. ใบความรู
ที่ ๒๐
งานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณ
ไทย

การประเมิน
การเรียนรู

๒๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๘.๑ สื่อสไลด งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๘.๒ ใบความรูที่ ๒๐ งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๕ งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด / ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายงานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทยได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนลักษณะงานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทย
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของงานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทย

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๗๗

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่
อธิบายงาน เขียนลักษณะงาน การนําไป
การสงงาน การทํางานมี คะแนน คุณภาพ
ประดิษฐที่เปน ประดิษฐที่เปน ประยุกตใชใน ตรงตอเวลา ความสะอาด (๒๐)
เอกลักษณไทยได เอกลักษณไทย ชีวิตประจําวัน และเหมาะสม เรียบรอย
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายงานประดิษฐ อธิบายงานประดิษฐ อธิบายงานประดิษฐ อธิบายงานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณไทย ที่เปนเอกลักษณ
ที่เปนเอกลักษณ
ที่เปนเอกลักษณ
ได
ไทยไดถูกตอง
ไทยไดถูกตอง
ไทยไดถูกตองแตยัง
ครบถวน ชัดเจน
ไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
เขียนลักษณะ
เขียนลักษณะ
เขียนลักษณะ
เขียนลักษณะ
งานประดิษฐที่เปน งานประดิษฐที่เปน งานประดิษฐที่เปน งานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทยอยาง เอกลักษณไทยดี
เอกลักษณไทย
เอกลักษณไทย
ถูกตองครบถวน
บางสวน
ดีเยี่ยม
สามารถนําไปปรับ
การนําไปประยุกต สามารถนําไป
สามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวัน
ใชในชีวิตประจําวัน ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
การสงงานตรงตอ
สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
การทํางาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (๑)
อธิบายงานประดิษฐ
ที่เปนเอกลักษณ
ไทยไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนลักษณะ
งานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทยนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๗๙

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ พฤติกรรม ความรับผิดชอบ การแสดง การรวมงานกลุม ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
การทํางานกลุม
ตอหนาที่
ความคิดเห็น อยางมีความสุข ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการใหคะแนน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
การแสดง
ความคิดเห็น

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แตไม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๑ คน
รับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดง
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นคุณคาของ คิดเห็นคุณคาของ ความคิดเห็นคุณคา
งานประดิษฐที่เปน งานประดิษฐที่เปน ของงานประดิษฐที่
เปนเอกลักษณไทย
เอกลักษณไทย
เอกลักษณไทย

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นคุณคาของ
งานประดิษฐที่เปน
เอกลักษณไทย
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๘๑

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
สรุปผลการประเมิน
นักเรียนผานเกณฑการประเมิน
นักเรียนไมผานเกณฑการประเมิน

จํานวน....................คน
จํานวน....................คน

คิดเปนรอยละ...................
คิดเปนรอยละ...................

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย นักเรียนมีผลการเรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรู และขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๘๓

ใบความรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ผลงานที่เกิด จากการนําความรู ภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี วัฒนธรรมและวิ ถีชี วิ ต
ความเป น อยู แบบไทย มาสร า งสรรค เ ป น ผลงานที่มีความประณีต งดงาม และมีคุณคาทางศิล ปะบงบอก
ความเปนชาติไทยไดอยางชัดเจน เชน พานพุม มาลัย กระทง บายศรี เปนตน
ประเภทของงานประดิษฐ
๑. งานประดิษฐดอกไมสด เปนการนําดอกไมสดมาประดับหรือตกแตงเพื่อใหเกิดความสวยงาม เชน
มาลัย อุบะ เครื่องแขวน พานพุม
๒. งานประดิษฐใบตอง เปนงานประดิษฐที่นําใบตองมาทําเปนภาชนะใสอาหาร หอขนม กระทง
ลอยในวันลอยกระทงบายศรีในพิธีตาง ๆ
๓. งานแกะสลักพืชผัก ผลไม เปนงานแกะหรือสลักลวดลายลงบนพืชผักหรือผลไม โดยใชมีดหรือ
ของมีคม เปนเครื่องมือในการแกะลวดลายให เกิ ดลวดลายใหเ กิด รูปแบบต าง ๆ เชนแกะสลักเปนภาชนะ
ใสอาหารแกะสลักผักจิ้ม เปนตน
๔. งานแกะสลักไม เปนการแกะสลักลวดลายลงบนเนื้อไม โดยการใชสิ่ว คอน เปนเครื่องมือทําใหเกิด
ลวดลาย เชน การแกะสลักบานประตู บานหนาตาง การแกะสลักภาพประดับ ฝาผนัง แกะเปนรูปสัตวตาง ๆ
๕. งานจักสาน เปนงานที่มีแนวคิดมาจากการสรางรังของนกสวนมากใชวัสดุธรรมชาติ เชน หวาย
ไมไผ ใบลาน กก กระจูด ผักตบชวา ยานลิเภา มาประดิษฐเปนเครื่องใชในครัวเรือน เชน พัด หมวก งอบ
กระจาด กระบุง เปนตน
๖. งานปนจากดิน เปนชิ้นงานที่ไดจากการนําดินเหนียวหรือดินอื่น ๆ มาทําใหเปนรูปทรงหรือชิ้นงาน
ตามตองการ เชน เครื่องปนดินเผา ตุกตาชาววัง ถวยชามสังคโลก มาลัยดิน

๒๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ภาพประกอบงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณ
งานประดิษฐดอกไมสด

งานประดิษฐใบตอง

งานแกะสลักพืชผัก ผลไม

งานแกะสลักไม

งานจักสาน

งานปนจากดิน

คุณคาของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๑. คุณคาทางวัฒนธรรมไทย เปนงานวิจิตรศิลปที่ใชฝมือ ตลอดจนความวิริยะอุตสาหะในการสรางสรรค
ผลงาน ใหมีความประณีตสวยงาม ซึ่งมีรูปแบบไมเหมือนชนชาติอื่น
๒. คุณคาทางเศรษฐกิจ สามารถสรางรายได สรางอาชีพใหแกผูมีความชํานาญในดานนี้ เปนสินคา
สงออกที่ทํารายไดใหแกประเทศไทย ทางดานการทองเที่ยว และสรางความประทับใจ เชน การตกแตงหองพัก
ดวยพานพุมดอกไม เครื่องแขวน เปนตน
๓. คุณคาทางสังคม สะทอนใหเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมความเปนอยู อีกทั้ง
แสดงถึงความโอบออมอารีของคนไทย ความกตัญู รักชาติ ความสามัคคีในหมูคณะ
๔. คุณคาทางจิตใจ การประดิษฐผลงานแตละชิ้น ผูประดิษฐจะเกิดความภาคภูมิใจ เพราะเปนผลงาน
ที่สรางสรรคดวยตนเอง ซึ่งตองใชความประณีตพิถีพิถันและความอดทนเปนอยางมาก

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๘๕

ใบงานที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุมระดมความคิดและเขียนชื่องานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยที่นักเรียนรูจัก
พรอมกับจัดประเภทใหสัมพันธกับงานประดิษฐประเภทนั้นมาใหถูกตอง
ชื่องานประดิษฐ
มาลัยชายเดียว

จัดอยูในงานประดิษฐประเภท
งานประดิษฐดอกไมสด

สมาชิกกลุม ๑. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........ประธานกลุม
๒. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๓. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๔. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........เลขานุการกลุม

๒๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เฉลยใบงานที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุมระดมความคิดและเขียนชื่องานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยที่นักเรียนรูจัก
พรอมกับจัดประเภทใหสัมพันธกับงานประดิษฐประเภทนั้นมาใหถูกตอง
ชื่องานประดิษฐ
มาลัยชายเดียว
เครื่องแขวน
พานพุม
แกะสลักผักจิ้ม
การแกะสลักบานประตู
พัด หมวก งอบ กระจาด กระบุง
เครื่องปนดินเผา
ตุกตาชาววัง
ถวยชามสังคโลก
มาลัยดิน

จัดอยูในงานประดิษฐประเภท
งานประดิษฐดอกไมสด
งานประดิษฐดอกไมสด
งานประดิษฐดอกไมสด
งานแกะสลักพืชผัก ผลไม
งานแกะสลักไม
งานจักสาน
งานปนจากดิน
งานปนจากดิน
งานปนจากดิน
งานปนจากดิน

สมาชิกกลุม ๑. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........ประธานกลุม
๒. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๓. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
๔. ชื่อ-นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........เลขานุการกลุม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๘๗

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการ
ประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

การประดิษฐของใช ของตกแตง
กระบวนการคิดสรางสรรคในงานประดิษฐ
การประดิษฐกรอบรูป
การประดิษฐกลองใสดินสอ
วัสดุของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น
งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้นในการเรียนหนวยตอไป

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

๒๘๘

คูมือครูและแผนจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งทีฉ่ ันไดเรียนรูจากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ ............................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้หาก .................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ ...............................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น คือ ...................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ปญหาในการเรียนของฉัน คือ ................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๘๙

บรรณานุกรม
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปที่ ๕ (๒๕๖๒). กรุงเทพฯ: บริษัท
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด
หนั งสื อเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐาน วิ ช าการงานอาชี พและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปที่ ๕ พิมพครั้งที่ ๑ (๒๕๕๑).
กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรเจริญทัศน (อจท.) จํากัด

๒๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๙๑

การวัดและประเมินผล
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
การประเมินผลภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

คุณนิสัย
ในการทํางาน

๔ (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได
ชัดเจน มีความคิด
สรางสรรคริเริ่มดี
การทํางานเปน
ขั้นตอนดีมาก
การปฏิบัติการ
ทํางานเปนกลุมดี
มีการอภิปราย
บอกถึงความเปนเหตุ
เปนผล มุงมั่นในการ
ทํางานดี มีคุณธรรม
ใชทรัพยากร
คุมคาสูงสุด

สมรรถนะ
ใหเหตุผลในการ
ความสามารถใน ทํางานอยางถูกตอง
การคิด
ชัดเจน เลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติได
สมรรถนะ ทักษะ ทํางานรวมกับผูอื่น
การใชชีวิต
ไดอยางเหมาะสม
และมีคุณธรรม
ในการทํางานรวมกัน
การประเมินคุณภาพมีดังนี้
๑๖-๒๐ คะแนน
๑๑-๑๕ คะแนน

หมายถึง
หมายถึง

ระดับคุณภาพ
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
เหตุผลได
เหตุผลการทํางาน
มีความคิดริเริ่ม
ไมชัดเจน
สรางสรรคดี
มีขั้นตอนการทํางาน
มีขั้นตอน
การอภิปราย
การทํางานดี
การปฏิบัติงาน
มีการอภิปราย
ปฏิบัติงานเปนกลุม ไมชัดเจน
บอกถึงความเปนเหตุ
เปนผล มุงมั่น
ในการทํางานพอใช
มีคุณธรรม
ใชทรัพยากรคุมคา
ใหเหตุผลในการ
ทํางานถูกตอง
เลือกตัดสินใจปฏิบัติ
ได
ทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีคุณธรรมในการ
ทํางานรวมกัน

ดีมาก
ดี

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางานขาดความ
ชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
ความเปนเหตุเปนผล ความเปนเหตุเปนผล
มุงมั่นในการทํางาน มุงมั่นในการทํางาน
มีคุณธรรม
ตองปรับปรุง
ใชทรัพยากรคุมคา ความมีคุณธรรม
ไมชัดเจน
ใชทรัพยากรคุมคา
ตองปรับปรุง
ใหเหตุผลในการ
ปรับปรุงเหตุผล
ทํางานไมชัดเจน
การทํางาน
เลือกตัดสินใจได
เลือกตัดสินใจปฏิบัติ
แตตองแนะนํา
ไมได
ทํางานรวมกับผูอื่นได ทํางานรวมกับผูอื่น
และมีคุณธรรมในการ ตองปรับปรุง และ
ทํางานไมชัดเจน
ปรับปรุงคุณธรรม
ในการทํางาน

๖-๑๐ คะแนน หมายถึง พอใช
๑-๕ คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

๒๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
ระดับคุณภาพ
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
ปฏิบัติงานตรงตาม ปฏิบัติงานตาม
จุดประสงคที่
จุดประสงคที่
กําหนดให ๘ ใน๑๐ กําหนดให
สวน ชัดเจน นักเรียน ๗ ใน ๑๐ สวน
อธิบายรายละเอียด นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของ
ของการทํางานได
การทํางานได
มีความตั้งใจในการ การปฏิบัติงานตาม
ปฏิบัติงานดี สนใจ หนาที่รับผิดชอบ
ใหความรวมมือ
พอสมควรสมาชิก
บางคน ใหความ
ในการทํางาน
รวมมือในการทํางาน
สมาชิกใหความ
รวมมือ ๘๐%
รูจักหนาที่ มาตรง
มาเขาเรียนสาย
เวลาบางครั้ง ควบคุม ไมรับผิดชอบตอ
ตัวเองในการทํางาน หนาที่ ไมมีสมาธิ
ทํางานไดไมครบ
ไดพอสมควร
ขั้นตอน ทํางานสลับ
ขั้นตอน
มีความซื่อสัตยในการ มีความซื่อสัตยในการ มีความซื่อสัตยในการ
ทํางานตอตนเอง
ทํางานบางครั้ง
ทํางาน พอสมควร
เห็นแกตนเอง
และเพื่อนรวมงาน
เห็นแกประโยชน
ชวยเหลือเพื่อน
เอื้อเฟอ เสียสละ
สวนตัวมากกวา
รวมงานบาง
สวนรวม

ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๑. เนื้อหาถูกตอง ปฏิบัติงานตรงตาม
จุดประสงคที่
กําหนดใหถูกตอง
ชัดเจน นักเรียน
อธิบายรายละเอียด
ของการทํางานได
อยางละเอียด
๒. ความตั้งใจ
มีความตั้งใจในการ
ในการทํางาน
ปฏิบัติงานดีมาก
สนใจ ใหความ
รวมมือในการทํางาน
มีภาวะเปนผูนําและ
ผูตามที่ดี
๓. มีวินัย
รูจักหนาที่ ตรงตอ
รับผิดชอบ
เวลา ควบคุมตัวเอง
ในการทํางานไดดี

๔. คุณธรรม
ในการทํางาน

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
๔ คะแนน หมายถึง ดีมาก
๓ คะแนน หมายถึง ดี

๒
๑

๑ (ปรับปรุง)
ปฏิบัติงานตาม
จุดประสงคที่
กําหนดให
๖ ใน ๑๐ สวน
นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของ
การทํางานได
ไมสนใจทํางาน
สมาชิกเห็นแกตัว
ไมใหความรวมมือ
ทําแตประโยชน
สวนตัวมากกวา
งานกลุม
ไมเขาเรียนตาม
เวลาเรียน ขาดเรียน
ขาดความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ ไมมีสมาธิ
ทํางานไดไมครบ
ขั้นตอน
ขาดความซื่อสัตย
ในการทํางาน
เอาเปรียบเพื่อน ๆ
เห็นแกตัว

คะแนน หมายถึง พอใช
คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๙๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รวมมือในการทํา
กิจกรรม
ผาน

ไมผาน

รายการ
สรุปผล
กลาออกมาแสดง เขารวมกิจกรรม
ความสามารถ ดวยความสนุกสนาน การประเมิน
เพลิดเพลิน
ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผา น

เกณฑการประเมิน
ผานตั้งแต ๒ รายการ ถือวา ผาน
ผาน
๑ รายการ ถือวา ไมผาน

ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๒๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑการประเมิน

รับผิดชอบ
งานที่ไดรับ
มอบหมาย
(๒ คะแนน)

คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๐-๔

รับฟง
ความคิดเห็น
ของผูอื่น
(๒ คะแนน)

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

รายการ
นําเสนอ
ผลงานได
นาสนใจ
(๒ คะแนน)

มีความคิด
ริเริ่ม
สรางสรรค
(๒ คะแนน)

ทํางานเสร็จ
ตามเวลาที่
กําหนด
(๒ คะแนน)

ดีมาก
ดี
พอใช
ควรปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๙๕

แบบตรวจผลงาน/ประเมินผลงาน

คําชี้แจง ใหครูผูสอนบันทึกคะแนนลงในชองของแตละใบงาน โดยตรวจสอบจากรายการขางลางนี้
ความสะอาด ๑ คะแนน

เลขที่

ความสวยงาม ๑ คะแนน

ชื่อ-สกุล

เกณฑระดับคุณภาพ
๒๒ คะแนนขึ้นไป ระดับ ดีมาก
๑๒-๑๖ คะแนน ระดับ พอใช

๑
(๕)

ถูกตองตามเนื้อหา ๓ คะแนน

ใบงานที่
๒
๓
๔
(๕) (๕ ) (๕)

๕
(๕)

รวม ระดับ
(๒๕) คุณภาพ

๑๗-๒๑ คะแนน
ระดับ ดี
นอยกวา ๑๒ คะแนน ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๒๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
แบบสังเกตทักษะกระบวนการทํางาน

คําชี้แจง ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย ลงในชองรายการที่นักเรียนได
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

ประเมินผล
การทํางาน

สรุปผล
การประเมิน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่

แบงงานตาม
ความสามารถ

ชื่อ-สกุล

วางแผน
การทํางาน

เลขที่

วิเคราะหงานและ
กําหนด
วัตถุประสงค

รายการ

ผาน

ไมผาน

เกณฑการประเมิน
นักเรียนตองแสดงพฤติกรรมทุกรายการจึงจะผานเกณฑ
ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๙๗

แบบสังเกตพฤติกรรมดานมุงมั่นในการทํางาน

คําชี้แจง ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย ลงในชองรายการที่นักเรียนได
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

ทํางานสําเร็จตามเปาหมาย

ใบงานที่ ๐๒
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางาน

ชื่อ-สกุล

ทํางานสําเร็จตามเปาหมาย

เลขที่

ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางาน

ใบงานที่ ๐๑

ระดับ
คุณภาพ

เกณฑการประเมิน
นักเรียนตองแสดงพฤติกรรมทุกรายการจึงจะผานเกณฑ
ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

๒๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ภาคผนวก ข

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๒๙๙

๓๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๐๑

๓๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๐๓

แผนผังความคิด

(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั งความคิ ด เป น การฝ กให ผูเ รีย นรวบรวมขอมูล หรือความรู จากการศึกษาคน ควา การอาน
การฟงคําบรรยาย แลวนําขอมูลมาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสราง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ หรือแผนภาพ

ผังความคิด (Mind Mapping)
เป น การแสดงโครงสร า งของความสัม พัน ธ ข องกระบวนการคิด ตั้งแตตน จนจบ ช ว ยให มองเห็ น
ภาพรวมของความคิดและเคาโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด
ทําไดโดยเขียนความคิดหลักไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรองความคิดยอน และความคิดที่
แยกยอยที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันก็ขยายไดตอไปอีก ไมมีทิศทางที่กําหนดแนนอนตายตัว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ออกลูกเปนไข
ออกลูกเปนตัว

สัตวปก

สัตวบก

โปรติสต

สัตว

สิ่งมีชีวิต

สัตวน้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไมมีดอก

๓๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม (Tree Structure)
ผังแสดงความสัมพันธแบบโครงสรางตนไม จะใชในการแสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญ
ลดหลั่นกันเปนลําดับจากใหญไปหาจุดเล็ก ๆ รูปรางของการเขียนจะมีโครงสรางลักษณะคลายตนไมที่มีกิ่งกาน
หรืออาจจะมีลักษณะคลายแผนภูมิการบริหารองคกรวิธีการเขียนใหเริ่มตนหัวขอเรื่องไวขางบนหรือตรงกลาง
แลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ
การกระทํา
เงื่อนไข

การกระทํา

เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ราก

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๐๕

ผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram)
เป น การวิ เ คราะห ห าความสั มพั น ธของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต ๒ สิ่งขึ้น ไปวาสว นใดลักษณะใด
ที่มีความเหมื อนหรือความต างกั น เปนการคิดแบบหาตัวรว มในสิ่งที่เหมื อนกัน ชวยใหผูเรียนรูจักจํา แนก
ความเหมือนและความตางของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่น ๆ ไดดี โดยการเขียนเปนแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ ดังตัวอยางนี้

เซลลพืช

เซลลสัตว

ผนังเซลล
คลอโรพลาสต
รูปรางเหลี่ยม
คงรูปไดนาน

เยื่อหุมเซลล
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปรางกลม
ออนนุม

ผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เปนการคิดแบบเปนวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดจบเพื่อเสนอขั้ น ตอน
ตาง ๆ ที่สัมพันธเรียงลําดับเปนวงกลม ตัวอยางเชน
วิญญาณ

สังขาร

นามรูป

ทุกข
ผัสสะ

อายตนะ

๓๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

ผังกางปลา (The Fish Bone)
เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เปนตน การเขียนแผนผังทําได
โดยกําหนดเรื่องแลวหาสาเหตุและผลตาง ๆ ในแตละดาน ตัวอยางเชน

ผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพเหตุการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการเรียง
ตามลําดับตอเนื่อง ตัวอยางเชน

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๐๗

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการเรียนรู
(Learning Logs)

๓๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู เปนการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจาก
เนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ไดจากการเรียนรูของตน การประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนของผูเรียนและการคนพบปญหาการเรียนรู รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
แนวทางการใชการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)
กอนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจความหมายของ
การประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู ลักษณะของการเขียนประโยชน ความยาวของการบันทึกการเรี ยนรู
ที่เขียนในแตละครั้งเกณฑการเขียน การกําหนดเวลาสงบันทึกการเรียนรู การยกตัวอยางของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูของตนเองได
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด
การประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูในระยะเริ่มตน ควรใหนักเรียนบันทึกการเรีย นรูที่
สัมพันธกับเนื้อหาที่เรียน เพราะสามารถเขียนไดงายกวา จะทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเขียนบันทึกการเรียนรู
การใหผลสะทอนกลับของครูตอนักเรียนควรทําดวยความเต็มใจ ครูอานบันทึกการเรียนรูแลวพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรูของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเปนการแนะนําแนวทาง
การใหความคิดเห็นการใหกําลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปญหาที่ผูเรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคําถามเพื่อให
นักเรียนไดมีการคิด เพื่อตอบกลับมายังผูสอน หากครูมีเวลาควรอานบันทึกการเรียนรูและตอบกลับในชั้นเรียน
และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึกพรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค
การประเมิ น การเรี ย นรู ของนั กเรีย นแตล ะคน โดยการประเมิน ตนเอง (Self Reflection)/
การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs) เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยัง
ตองพัฒนา โดยใหนักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู และทําแบบบันทึก
การเรียนรูในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
หรือหัวเรื่องของแตละวิชา ใหเด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหครูนําขอมูลจากแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอน
ของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๐๙

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่_______________เรื่อง_____________________________________________
๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการ
ประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

……………………………………......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
๓. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้นในการเรียนหนวยตอไป

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

๓๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)
ชั้น ป.๕ กลางภาค

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน______________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งทีฉ่ ันไดเรียนรูจากการเรียนวิชานี้ในครึ่งภาคเรียน คือ ..........................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้หาก .......................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ปญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๑๑
ชั้น ป.๕ ปลายภาค

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : __________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน______________ พ.ศ. _____

สิ่งหนึ่งทีฉ่ ันไดเรียนรูจากการเรียนวิชานี้ในปลายภาคเรียน คือ .......................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ฉันนาจะเรียนรูไดดีกวานี้หาก ........................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันอยากจะบอกคุณครู คือ .....................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
สิ่งที่ฉันควรปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น คือ ..........................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ปญหาในการเรียนของฉัน คือ .......................................................................................

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

๓๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

คําถามการบันทึกผลหลังสอนสําหรับครูปลายทาง
**********************************************************************************
๑. การเขาสูบทเรียนชวยใหนักเรียนของฉันกระตือรือรน กับบทเรียนที่จะเรียนตอไปหรือไม เพียงใด
ฉันมีบทบาทในการชวยใหนักเรียนเห็นความเชื่อมโยงกับบทเรียนหรือไม อยางไร
๒. วันนี้นักเรียนทุกคนมีสวนรวมกับการเรียนรูหรือไม และมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด ในบทเรียน
ตอไปฉันควรจะทําอยางไร เพื่อสรางบรรยากาศการมีสวนรวมของนักเรียนใหเพิ่มขึ้น
๓. การจัดกิจกรรมในวันนี้ราบรื่นดีหรือไม ฉันพอใจกับการจัดกลุมของนักเรียนในระดับใด เพราะเหตุใด
มีสิ่งใด/เทคนิคใดที่ควรปรับใหการจัดการราบรื่น/ดีขึ้นกวาเดิม
๔. วันนี้ฉันดูแลนักเรียนทั่วถึงและเปนไปตามความแตกตางของนักเรียนในชั้นหรือไม อยางไร
๕. ผูเรียนมีพฤติกรรมที่นาสนใจหรือแตกตางในระหวางการเรียนจากที่ผานมาหรือไม อยางไร
๖. ในวั น นี้ ฉัน มี ป ฏิ สั มพั น ธ กับ นั ก เรีย นของฉั น ในรูป แบบใดบา ง (เชน ใหกําลังใจ กลาวชมเชย
ใหความชวยเหลือ ฯลฯ)
๗. วันนี้ฉันมีปญหาในการกํากับชั้นเรียนหรือไม หากมี ฉันใชวิธีการใดในการแกปญหา
๘. ในชั่วโมงนี้มีสวนดี ๆ อะไรบางที่เกิดขึ้น และมีเรื่องใดที่ฉันรูสึกวาเปนไปตามความคาดหวัง
๙. สิ่งหนึ่งที่ฉันไดเรียนรูจากการจัดการเรียนรูในวันนี้
๑๐. ตามความรูสึกของฉัน นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดในการเรียนวันนี้ และสิ่งใดที่นักเรียนยังตอบสนอง
ไมดีพอ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

๓๑๓

คณะผูจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา
คณะจัดทําคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู (ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารย นราพร จันทรโอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสมเกียรติ ชอบผล
ที่ปรึกษาสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
นายสุชาติ วงศสุวรรณ
ขาราชการบํานาญ อดีตผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายบุญรักษ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณรงค แผวพลสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวอุษณีย ธโนศวรรย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสนิท แยมเกษร
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษากลุมสาระการเรียนรูบูรณาการ
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคลว
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นายเทวรัฐ โตไทยะ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๑
นายจุฬา ชิณวงศ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
นายสมัย ธนะศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นาน เขต ๒
นายโกวิท เพลินจิตต
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางนิรมล ตูจินดา
นางฉวี ณ ตะกั่วทุง

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา

๓๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

๑. นางฉวี ณ ตะกั่วทุง
๒. นายปรีชา เดือนนิล
๓. นางสาวจงรักษ รัตนวิฑูรย
๔. นางอุไร เปยงใจ
๕. นางประภัสสร โกศัลวัฒน
๖. นางยุวดี ชุมปญญา
๗. นางนิติพร ศรีโนนทาง
๘. นายศักดิ์พงษ วรรณวาส
๙. นายปริญญา อุปลา
๑๐. นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ
๑๑. นางสาวสุรัชดา ภูรับพา
๑๒. นางรัตนาภรณ คําฝุย
๑๓. นางสาวปาริชาต บุษบงค
๑๔. นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรม
๑๕. นางวานิตย ธานี
๑๖. นางสาวนันทพัชร ศุภธีรารักษ
๑๗. นางสาวเรือนเพชร กิตติพิมานชัย
๑๘. นายศิริ ไชยชอฟา
๑๙. นางจินตนา ไชยชอฟา
๒๐. นางสาวพรพิมล ยอดแกว
๒๑. นายจําลอง ไชยยา
๒๒. นางเพียงจิต สุวรรณพงศ
๒๓. นางวิภาพร แกนอวน
๒๔. นางวิภาดา ขุนนิตย
๒๕. นางสาวมณีรัตน บุญเต็ม
๒๖. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุข
๒๗. นางสาวปญจนี อุยเฉง
๒๘. นางสาวนิดา หินนอย
๒๙. นางสาววิรัสรา ณ ตะกั่วทุง
๓๐. นางลัดดา สุขศรี
๓๑. นายสมชาย นาวีวอง
๓๒. นายอิสรานันท ชนะภัย
๓๓. นายภูริทัต ลิ่มจูหมอ
๓๔. นางสาวเสาวณี โบบทอง
๓๕. นายเบญจพล ติ๊บขัน
๓๖. นางสายรุง ติ๊บขัน
๓๗. นายสมศักดิ์ สุทธการ
๓๘. นางเทียมจิต หาญยุทธ

ขาราชการบํานาญ
ประธาน
ขาราชการบํานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ขาราชการบํานาญ
สพป.นาน เขต ๒
ขาราชการบํานาญ
สพป.นาน เขต ๒
ขาราชการบํานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนาจานกลวยนอย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแพง (บานดังบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานปางปุก
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานปางกอม
สพป.นาน เขต ๒
ศึกษานิเทศก
สพป.นาน เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบานหัวคํา
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกัน
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถ้ําทองหลาง
สพป.พังงา
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานยานสะบา
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางจัน
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานโคกเจริญ
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานทุงเจดีย
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําหิน
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.นาน เขต ๒

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
๓๙. นายนันตชัย แอบู
๔๐. นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น
๔๑. นายอนันต หาญจิตร
๔๒. นายเจษฎา อนันตศรี
๔๓. นายไกรศร ไชยเทพ
๔๔. นางสาวสุทิศา พูพัฒนศิลป
๔๕. นายนพรัตน ทองอยู
๔๖. นางอรุณี นพฤทธิ์
๔๗. นางสาวจิราภรณ เพชรเรือง
๔๘. นายสุนทร หนูอินทร
๔๙. นางนาตญา สัตถาผล
๕๐. นางวารุณีย กุลธรวิโรจน
๕๑. นางสาวดารุณี มุงคุณ
๕๒. นายพิพัฒน สอนสมนึก
๕๓. นางจินดา กอบุญ
๕๔. นางสาววราภรณ เขตโสภา
๕๕. นางทิพยสุดา ธิศรี
๕๖. นางปยาภรณ พละศักดิ์
๕๗. นายวิสูตร สวนไผ
๕๘. นางสุจินต สวนไผ
๕๙. นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
๖๐. นายอดุลศักดิ์ ศรีวิชัย
๖๑. นายบรรพต แสนสุวรรณ
๖๒. นางสาวสุพรรณิการ สุทธหลวง

๓๑๕
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําจืด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาหมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเขา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปกปุย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามชอง
ครูโรงเรียนบานคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบานอาวมะมวง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบานหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบานบะนกทา
ครูโรงเรียนบานกุดเรือคํา
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย
ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.นาน 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
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

๓๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๕)

คณะกรรมการปรับปรุงคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๓)
ที่ปรึกษามูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
พลเอกดาวพงษ รัตนสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยนราพร จันทรโอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
ผูชวยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกวินทรเกียรติ นนทพละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
นางผานิต ทวีศักดิ์
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล
ประธานคณะกรรมการกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นายอนุสรณ ฟูเจริญ
รองประธานคณะกรรมการ
ผูชวยเลขาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นางสาวกุศลิน มุสิกุล
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
รองศาสตราจารยสนธิดา เกยูรวงศ
คณะกรรมการ
เจาหนาที่สมทบ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
นางราตรี ศรีไพรวรรณ
คณะกรรมการ
ผูอ ํานวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
นางวิภา แจมฤทธิ์
คณะกรรมการ
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ฝายประถมศึกษา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
นางวิภา ตัณฑุลพงษ
คณะกรรมการและเลขานุการ
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
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๓๑๗

คณะทํางานปรับปรุงคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางพุทธิยา พันแสง
ขาราชการบํานาญ
สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต ๒
๒. นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน
ขาราชการบํานาญ
สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต ๒
๓. นางสาวอรอนงค สุดสาคร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๕. นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๖. นางสุนทรี สาธุภาพ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. นายวิทยา ปญญายืน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะทํางานตรวจและแกไขคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา และชุดกิจกรรมการเรียนรู
สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางพุทธิยา พันแสง
ขาราชการบํานาญ
สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต ๒
๒. นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน
ขาราชการบํานาญ
สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต ๒
๓. นางสาวอรอนงค สุดสาคร
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๕. นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๖. นางสุนทรี สาธุภาพ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. นายวิทยา ปญญายืน
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
คณะทํางานตรวจ/บรรณาธิการกิจคูมือครู แผนการจัดการเรียนรู สื่อ ๖๐ พรรษา
และชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)
๑. นางพุทธิยา พันแสง
ขาราชการบํานาญ
สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต ๒
๒. นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน
ขาราชการบํานาญ
สพป.ประจวบคีรขี ันธ เขต ๒
๓. นางสาวศิริมา เนตรสุวรรณ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ
รองหัวหนาสํานักงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๕. นางศิริรัตน มูลไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๖. นางสาวทิพจุฑา ชุนเกษา
นักทรัพยากรบุคคล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๗. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ
๘. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ

