ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน)
เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

๕

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คําชี้แจง
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ใน
พระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู
จุดประสงคของชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนปลายทางไดศึกษา/ทบทวน
เอกสารใบความรู ของแต ละหน วยการเรี ยนรู และใช ในการฝ กทั กษะ /ปฏิ บั ติ งานจากใบงาน หรื อแบบฝ กหั ด ของ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรูนั้น ๆทุกทายหนวยการเรียนรู ทั้งนี้เมื่อครูปลายทางไดตรวจผลการทําใบงานในรายชั่วโมง สังเกต
พฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และประมวลผลการประเมินตนเองของนักเรียนทุกหนวยการเรียนรู เพื่อ
สงเสริมและจัดการสอนซอมเสริมใหนักเรียนเปนรายบุคคล อันจะเกิดประสิทธิผลนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

ข
สารบัญ
คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน
สารบัญ
หนวยการเรียนรูที่ 1 งานบานนารู
ใบความรูที่ 1 เรื่อง รูจักงานบานและมารยาทในการทํางานบาน
ใบงานที่ 1
เรื่อง รูจักงานบานและมารยาทในการทํางานบาน
ใบความรูที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
ใบงานที่ 2
เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
ใบความรูที่ 3 เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
ใบงานที่ 3
เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
ใบความรูที่ 4 เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
ใบงานที่ 4
เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
ใบความรูที่ 5 เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
ใบงานที่ 5
เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 1 งานบานนารู
หนวยการเรียนรูที่ 2 เสื้อผาของฉัน
ใบความรูที่ 6 เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
ใบงานที่ 6
เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
ใบความรูที่ 7 เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
ใบงานที่ 7
เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
ใบความรูที่ 8 เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
ใบงานที่ 8
เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
ใบความรูที่ 9 เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
ใบงานที่ 9
เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 2 เสื้อผาของฉัน
บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
หนวยการเรียนรูที่ 3 ชางคิดซอมแซม
ใบความรูที่ 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานชางและความปลอดภัยในงานชาง
ใบงานที่ 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานชางและความปลอดภัยในงานชาง
ใบความรูที่ 11 เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ใบงานที่ 11 เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ใบความรูที่ 12 เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ใบงานที่ 12 เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ใบความรูที่ 13 เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
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ใบงานที่ 13 เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ใบความรูที่ 14 เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
ใบงานที่ 14 เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 3 ชางคิดซอมแซม
หนวยการเรียนรูที่ 4 หนูนอยนักประดิษฐ
ใบความรูที่ 15 เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
ใบงานที่ 15 เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
ใบความรูที่ 16 เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
ใบงานที่ 16 เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
ใบความรูที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
ใบงานที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
ใบความรูที่ 18 เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
ใบงานที่ 18 เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
ใบความรูที่ 19 เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
ใบงานที่ 19 เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
ใบความรูที่ 20 เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
ใบงานที่ 20 เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ 4 หนูนอยนักประดิษฐ
บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
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หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู

หนวยการเรียนรูที่ 1
งานบานนารู

๑

๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ 1 เรื่อง รูจักงานบานและมารยาทในการทํางานบาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง รูจักงานบานและมารยาทในการทํางานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ความหมายของบาน

กิ จ กรรมต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การดํ า รงชี วิ ต ประจํ า วั น ของสมาชิ ก ในครอบครั ว ซึ่ ง ทุ ก คน
ในครอบครัวปฏิบัติอยูเปนประจํา
ประเภทของงานบาน

1. การดูแลรักษาความสะอาดบาน
2. การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชในบาน
3. การจัดตกแตงบานและบริเวณบาน
4. การประกอบอาหาร
5. การซักผา
6. การรีดผา
7. การตัดเย็บ
8. การซอมแซมเสื้อผา
9. การดูแลรักษาเสื้อผา
การดูแลรักษาหองตางๆ
หองรับแขกหรือหองนั่งเลน
1. จั ดวางสิ่งของต า งๆ เช น แจกั นดอกไม หมอนอิง หนังสือ ใหเปน ระเบีย บสวยงามไมกีดขวาง
ทางเดิน
2. ทําความสะอาดเครื่องเรือน เชน โตะ โซฟา ตู ใหสะอาด
3. ทําความสะอาดพื้นหองรับแขกโดยการกวาดและถูพื้นทุกวัน
4. ทําความสะอาดผนังหองและเพดานหอง สัปดาหละ 1 ครั้ง
หองครัว
1. ทํ า ความสะอาดเครื่ องครั ว ต า งๆ เชน จาน ชาม กระทะ ทุกครั้งเมื่อใชเสร็จ และจัดเก็บ เขา ที่
ใหเรียบรอย
2. ทําความสะอาดเตาทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ โดยทําความสะอาดเมื่อเตาคลายความรอนแลว
3. ทําความสะอาดพื้นของหองครัวโดยการกวาดและถู และเช็ดถูชั้นวางของและอุปกรณตาง ๆ ทุกวัน
4. ทําความสะอาดเพดาน และฝาผนังหองครัวอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง เพื่อขจัดคราบน้ํามั น
จากการประกอบอาหารที่เกาะติดอยู

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู

๓

หองนอน
1. เมื่อตื่นนอนแลว ควรจัดที่นอนและเก็บเครื่องนอน เชน หมอน ผาหมใหเรียบรอย
2. จัดเก็บของใชตางๆ ใหเปนระเบียบและหมั่นทําความสะอาดอยูเสมอ
3. กวาดและถูพื้นหองนอนทุกวัน
4. ทําความสะอาดเครื่องนอน เชน นําไปผึ่งแดด และซักทําความสะอาด ประมาณสัปดาหละ 1 ครั้ง
5. หมั่นทําความสะอาดผนังหอง เพดานหอง หนาตาง และประตูอยูเสมอ
หองน้ํา
1. ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ เชน อางลางมือ โถสวมใหสะอาดโดยใชน้ํายาลางหองน้ํา ลาง
และขัดทําความสะอาดทุกวัน
2. จัดวางเครื่องใชในหองน้ํา เชน สบู แชมพู แปรงสีฟน ใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อใหหยิบใช
ไดสะดวก
3. ทําความสะอาดฝาผนังและพื้นหองน้ํา โดยราดน้ํายาลางหองน้ําตามสัดสวนแลวใชแผนขัดขัดที่พื้น
และฝาผนัง และใชแปรงพลาสติกขัดพื้นหองน้ําใหสะอาด
มารยาทในการทํางานบาน

1. เปนคนตรงตอเวลา
2. มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทํางานดวยความตั้งใจ ใสใจในรายละเอียดตาง ๆ
4. ทํางานอยางมีระเบียบเรียบรอย
5. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
6. มีความกระตือรือรนในการทํางาน
7. ยอมรับในขอบกพรองของตนเองและของเพื่อนรวมงาน
8. กลาวชมเชยเพื่อนรวมงานตามความเหมาะสม
9. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
10. กลาวคํา “ขอบคุณหรือขอบใจ” ทุกครั้งเมื่อมีสมาชิกชวยเหลืองานของตนเอง

๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 1 เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนขอมูลงานบานและมารยาทในการทํางานบานที่นักเรียนเคยปฏิบัติมาใหถูกตอง

งานบานที่นักเรียนเคยปฏิบัติ

มารยาทที่นักเรียนเคยปฏิบัติ

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู

5

ใบความรูที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เครื่องมือที่ใชในงานบาน

1. ประเภทปดกวาด วิธีการใช
1.1 ไมกวาดดอกหญาหรือไมกวาดออน ใชสําหรับกวาดเศษขยะ ฝุนผงขนาดเล็กบนพื้นที่เรียบ
และแหง
1.2 ไมกวาดทางมะพราว ใชสําหรับกวาดขยะแหง เศษใบไมตางๆ กวาดบนพื้นซีเมนต
หยาบ พื้นดินและกวาดน้ําออกจากพื้นที่ที่มีน้ําขัง
1.3 ไมปด ขนไก ใชสําหรับปดฝุนตามโตะ กระจกบานเกล็ด
1.4 ไมกวาดดามยาวหรือไมกวาดเสี้ยนตาล ใชสําหรับปดฝุนละออง หยากไยบนที่สูง
1.5 ไมกวาดไฟฟา ใชสําหรับกวาดเศษผงหรือสิ่งสกปรกตางๆ ฝุนผงไมฟุงกระจาย
1.6 ม็อบเช็ดฝุน ใชสําหรับกวาดฝุน เศษผง กรวด ทราย และเช็ดรอยเปอนตางๆ บนพื้น
1.7 เครื่องดูดฝุน ใชสําหรับดูดฝุนผงบนพื้น พรม มาน มุงลวด
2. ประเภทเช็ดถู วิธีการใช ชุบน้ําแลวบิดหมาดๆ เช็ดถูบริเวณตางๆ
2.1 ผาสําหรับเช็ดถูหรือผาขี้ริ้ว ใชสําหรับเช็ดถูพื้น ผนัง ประตู หนาตาง
2.2 ฟองน้ํา ใชสําหรับซับน้ําออกจากพื้นผิวของสิ่งของเครื่องใช และเช็ดถูคราบสกปรก
ตางๆ
2.3 ไมถูพื้น ใชสําหรับถูพื้นไม พื้นซีเมนต และพื้นกระเบื้อง
2.4 ไมถูพื้นชนิดซักและบิดไดในตัว ใชสําหรับถูพื้นบานที่ทําดวยวัสดุตาง ๆ
3. ประเภทขัด วิธีการใช ใชรวมกับสารทําความสะอาดและเนนขัดเฉพาะจุดที่สกปรกมาก
3.1 แปรงพลาสติก ใชสําหรับขัดมุงลวด พื้นไม หรือเครื่องเรือนตางๆ
3.2. แปรงลวด ใชสําหรับขัดพื้นไม พื้นซีเมนตที่สกปรกมากและเปยกชื้น
3.3 แผนขัด ใชสําหรับขัดถูคราบสกปรกที่พื้น หรือขัดเครื่องเรือนที่ทําจากกระเบื้อง
4. ประเภทสารทําความสะอาด วิธีการใช ใชรวมกับอุปกรณทําความสะอาดชนิดตาง ๆ
4.1 ผงซักฟอก ใชสําหรับซักผาขี้ริ้ว และซักลางทั่วไป
4.2 น้ํายาขัดพื้น ใชสําหรับทําความสะอาดพื้นที่สกปรกมาก
4.3 น้ํายาเช็ดกระจก ใชสําหรับทําความสะอาดกระจกตางๆ
4.4 น้ํายาขัดหนัง ใชสําหรับทําความสะอาดเครื่องใชที่ทําดวยหนัง
4.5 น้ํายาลางจาน ใชสําหรับทําความสะอาดเครื่องใชประเภทแกว พลาสติก และสแตนเลส
เปนตน
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
ประโยชนของเครื่องมือทําความสะอาด

1. ชวยใหเกิดความสะดวก
2. ชวยผอนแรงของรางกาย
3. ชวยใหงานเสร็จและประหยัดเวลา
4. ชวยใหไดผลงานที่มีคุณภาพ
5. ชวยประหยัดคาใชจายระยะยาว
6. ชวยทําใหบานของเรานาอยูยิ่งขึ้น

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
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ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง: ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในงานบานแตละประเภทวามีอะไรบาง

ประเภทปดกวาด

ประเภทเช็ดถู
เครื่องมือที่ใชในงานบาน

ประเภทขัด

ประเภทสารทําความสะอาด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ 3 เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ เปนกระบวนการทํางานบานตามลําดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน
ติ ด ตาม ควบคุ ม และตรวจสอบการทํ า งาน จนได ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพ ช ว ยประหยั ด เวลา แรงงาน
และคาใชจายในครอบครัว
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 จึงเปนการทํางานบานดวยตนเองเพียงคนเดียวหรือการทํางานบานรวมกับ
สมาชิกในครอบครัวอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค
การจัดหองครัว
หองครั ว เป น ห องที่ ใช เ ตรี ย มอาหาร ประกอบอาหาร จัดวางและเก็บ สิ่งของเครื่องใชในครัว ตาง ๆ
และบางครอบครัวอาจมีโตะรับประทานอาหารในหองครัวดวย
๑. การจัดวางสิ่งของเครื่องใชในครัว
การจัดวางสิ่งของเครื่องใชในครัวในตําแหนงที่เหมาะสม

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู

9

๒. การจัดเก็บอุปกรณประกอบอาหารและรับประทานอาหารในหองครัว
อุปกรณประกอบอาหารและรับประทานอาหารในหองครัวที่ลางสะอาดและผึ่งใหแหงแลว
๓. การจัดเก็บเครื่องปรุงรส ขาวสารอาหารแหงในหองครัว
หลังใชงานปดฝาขวดหรือภาชนะเครื่องปรุงรส ขาวสาร และอาหารแหงใหแนนสนิท กอนนําไปจัดเก็บ
การจัดตูเย็น
ตูเย็น เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชเก็บรักษาอาหารใหคงความสดไวและไมเนาเสีย ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอ
การนํามาประกอบอาหาร การใชตูแชเย็นอยางมีประสิทธิภาพทําไดโดย ไมเปดตูเย็นบอย ๆ ละลายน้ําแข็ง
ในชองแข็งทุก ๑ – ๒ สัปดาห ทําความสะอาดชั้นวางตาง ๆ ในตูเย็นเสมอ และจัดวางอาหารใหเปนระเบียบ
ตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในชองและชั้นวางภายในตูเย็น เพราะอาหารแตละชนิดมีความทนทานตอความเย็น
ตางกัน
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
การจั ด โต ะอาหารเป น การบริ การในบ า นที่ชว ยแบงเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว ทําใหอุป กรณ
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 แลวจึงตัก
ขาวเสิรฟบนจานขาว
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 3 เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนเหตุผลการจัดงานบานอยางเปนระบบในแตละประเภทมาใหถูกตอง
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ที่มา : http://www.freepik.com">Designed by vectorpocket / Freepik</a

ที่มา : http://www.freepik.com">Designed by vectorpocket / Freepik</a

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

ที่มา : http://www.freepik.com">Designed by vectorpocket / Freepik</a

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ที่มา : https://pngtree.com/free-png-vectors/dining-table

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู

11

ใบความรูที่ 4 เรื่อง การทําความสะอาดหองน้าํ และหองสวม
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
หองน้ําและหองสวม เปนหองที่ใชสําหรับอาบน้ําชําระลางรางกายและขับถายเปนประจํา จึงตองทําความ
สะอาดอยู เสมอ เพราะถ าปล อยให เศษผง ฟองสบู หรื อตะกอนของน้ํ าเกาะติ ดสุ ขภั ณฑ และพื้ นผนั งห องน้ํ านาน ๆ
จะทําใหเกิดคราบสกปรก เปนแหลงสะสมเชื้อโรค มีกลิ่นเหม็น ทําความสะอาดไดยาก และอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุลื่นลมได
วัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
๑. น้ํายาและผงทําความสะอาด
๒. แปรงขัด
๓. อุปกรณอื่น ๆ เชน ถังน้ํา ถุงมือยาง ขันน้ํา ฟองน้ํา ผาปดจมูกและปาก รองเทายางหรือรองเทาบูท
วิธีทําความสะอาดสุขภัณฑและหองน้ําหองสวม
๑. อ างล า งมื อ ใช ฟองน้ํ า ชุ บน้ํ า ยาทํา ความสะอาด ขัดใหทั่ว ทั้งดานในและดานนอก จากนั้น ลางดว ย
น้ําสะอาดแลวเช็ดดวยผาแหง
๒. โถสวม ใหเทน้ํายาทําความสะอาดลงไปแลวใชแปรงดามยาวขัดดานในใหทั่ว สวนภายนอกใชฟองน้ําชุบ
น้ํายาขัดใหทั่ว จากนั้นใชน้ําลางใหสะอาด ทั้งภายนอกและภายใน แลวทิ้งไวใหแหง
๓. พื้นและผนังหองน้ําที่ทําจากกระเบื้อง พื้นทําความสะอาดโดยเทน้ํายาหรือผงขัดลงบนพื้นที่เปยกแลวใช
แปลงใยสังเคราะหขัดใหสะอาดถาเปนพื้นซีเมนตควรใชแปรงลวดขัด สวนผนังหองน้ําที่เปนกระเบื้องใหใช
ฟองน้ําชุบน้ํายาทําความสะอาดเช็ดใหทั่วแลวลางดวยน้ําสะอาดจากนั้นปลอยไวใหแหง
การจัดวางของใชในหองน้ําหองสวม
การจัดวางของใชในหองน้ําหองสวมมีแนวทางดังนี้
๑. ของใช ในห องน้ํ า ห องส ว ม เช น สบู ยาสระผม ยาสีฟน แปรงสีฟน ควรจัดวางใหเปน ระเบีย บ
เพื่อความสะดวกในการหยิบใชและดูสวยงาม
๒. อุ ป กรณ ในการทํ า ความสะอาดหองน้ํา หองสว ม ควรลางใหส ะอาดผึ่งใหแหง กอนนําไปเก็บ
ในบริเวณที่อากาศถายเทไดดี สวนน้ํายาทําความสะอาดควรปดฝาใหสนิท แลวนําไปเก็บในที่เย็นไมมีแสงแดด
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 4 เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนวิธีการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม พรอมกับประโยชนมาใหถูกตอง

วิธีการทําความสะอาดหองน้ํา

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

ที่มา : http://www.freepik.com Designed by macrovector/Freepik

วิธีการทําความสะอาดหองสวม

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

ประโยชนของการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
ใบความรูที่ 5 เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุม คาในงานบาน
4. ..................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
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ใบความรูที่ 5 เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

จิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยูในตัวของสิ่งที่อาจใชแรงงานได เชน พลังงานไฟฟา พลังงานน้ํา
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย เปนตน
ทรัพยากร หมายถึง สิ่งทั้งปวงอันเปนทรัพย เชน ไฟฟา น้ํามัน ปาไม แร กระดาษ มูลสัตว ถาน เปนตน
จิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา หมายถึง ความเขาใจถึงสาเหตุหรือ
เหตุผลของการประหยัด การรวมมือกันเพื่อรักษา ควบคุมดูแล หาวิธีการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูให
เหมาะสม
๑. มนุษยมีจํานวนเพิ่มขึ้น ความตองการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีวันหมดไป เชน น้ํามันปาไม แร
จึงเพิ่มขึ้นตามไปดวย
๒. มนุษยใชพลังงานและทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางาน
๓. คาใชจายเกี่ยวกับพลังงานและทรัพยากรที่มนุษยตองใชเปนประจําสูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจของ
โลก เชน ราคาน้ํามัน คาน้ําประปา คาไฟฟา เปนตน
๔. การสร า งพลั งงานและทรั พ ยากรทดแทนยั งไมแ พรห ลาย เชน การสรา งเขื่อ นเพื่ อผลิต ไฟฟ า
การสรางอุปกรณเก็บกักพลังงานแสงอาทิตย การสรางพลังงานชีวมวล การแปรรูปวัสดุเหลือใชเพื่อนํากลับมา
ใชใหม เปนตน
แนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
การมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคามีแนวทาง ดังนี้
๑. ใชน้ํา ใชไฟฟา ใชกระดาษอยางประหยัดและใชเมื่อจําเปน ดังตัวอยาง
1.๑. การใชน้ําอยางประหยัด
1.๒. การใชไฟฟาอยางประหยัด
1.๓. การใชกระดาษอยางประหยัด
๒. มีส ว นรว มในกิ จ กรรมหรื อโครงการที่จัดขึ้น เพื่อรณรงคใหเกิดการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร
๓. กระตุนและสนับสนุนใหทุกคนในครอบครัวและสังคม ที่อยูอาศัยมีสวนรวมในการใชพลังงาน
และทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 5 เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุม คาในงานบาน
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนแนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
ลําดับ

ประเภทของพลังงานและทรัพยากร

1

แนวทางการมีสวนรวมในการใชพลังงานและทรัพยากร
ที่มีอยูอยางประหยัดและคุมคา
1...........................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4.............................................................................................
5.............................................................................................

ที่มา : "http://www.freepik.com">Designed by
studiogstock / Freepik</a>

2

1...........................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4.............................................................................................
ที่มา : "http://www.freepik.com">Designed by
studiogstock / Freepik</a>

3

5.............................................................................................

1...........................................................................................
2............................................................................................
3............................................................................................
4.............................................................................................
ที่มา : "http://www.freepik.com">Designed by
upklyak / Freepik</a>

5.............................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
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แบบประเมินตนเอง
ชื่อ _____________________._ สกุล : _________________วัน____ เดือน___________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๑

เรื่อง งานบานนารู

๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง

ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕

งานบานและมารยาทในการทํางานบาน
เครื่องมือที่ใชในงานบาน
การจัดการงานบานอยางเปนระบบ
การทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม
การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาในงานบาน

ดีมาก คอน
ขางดี

ดี

พอใช ปรับ
ปรุง

2. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
…………………………………………….............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
…………………………………………….............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้น ในการเรียนหนวยตอไป (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

หนวยการเรียนรูที่ 2
เสื้อผาของฉัน

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๑๗

ใบความรูที่ 6 เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เปนตน

ของใชสวนตัว หมายถึง ของที่มีลักษณะที่เฉพาะตัวบุคคล เชน เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ

ประเภทของเสื้อผา

1. เสื้อประเภทตางๆ เชน เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อนักเรียน เสื้อแขนยาว เปนตน
2. กางเกงประเภทตางๆ เชน กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว กางเกงยีนส เปนตน
3. กระโปรงประเภทตางๆ เชน กระโปรงนักเรียน กระโปรงทํางาน เปนตน
4. ชุดชั้นในตางๆ เชน เสื้อชั้นใน กางเกงใน เปนตน
วิธีการดูแลรักษาเสื้อผา

1. นําเสื้อผาที่สวมใสแลวไปซักและตากใหแหง
2. นําเสื้อผาที่แหงมารีดและเก็บพับใหเรียบรอย
3. นําเสื้อผาที่สะอาดเก็บไวในตูเสื้อผา
วิธีการจัดเก็บเสื้อผา

1. กางเกงขาสั้ น วิ ธี ก ารพั บ พั บ ครึ่ ง กางเกงตามความยาว แล ว พั บ ปลายขาเข า มา
ที่เปากางเกง แลวพับครึ่งกางเกงเขามาอีก 2 ครั้ง
2. กางเกงขายาว วิ ธี ก ารพั บ พั บ ครึ่ ง กางเกงตามความยาว แล ว พั บ ปลายขาเข า มา
ที่เปากางเกง แลวพับครึ่งกางเกงเขามาอีก 2 ครั้ง
3. เสื้ อ แขนสั้ น วิ ธี ก ารพั บ เริ่ ม ด ว ยการกางเสื้ อ แขนสั้ น โดยพลิ ก ด า นหลั ง ขึ้ น
นํานิตยสารวางชิดกับคอเสื้อ พับเสื้อเขามาจนถึงขอบหนังสือ แลวพับแขนเสื้อ 2 ทบใหพอดีกับความ
กวางของเสื้อที่พับเขามาทั้งดานซายและดานขวา พับปลายเสื้อขึ้นมาจนถึงกึ่งกลาง แลวพับทบขึ้น
มาถึงปกเสื้ออีกครั้ง
4. เสื้ อ แขนยาว วิ ธี ก ารพั บ เริ่ ม ด ว ยการกางเสื้ อ แขนยาวโดยพลิ ก ด า นหลั ง ขึ้ น
นํานิตยสารวางชิดกับคอเสื้อ พับเสื้อเขามาจนถึงขอบหนังสือ แลวพับแขนเสื้อ 2 ทบใหพอดีกับความ
กวางของเสื้อที่พับเขามาทั้งดานซายและดานขวา พับปลายเสื้อขึ้นมาจนถึงกึ่งกลาง แลวพับทบขึ้น
มาถึงปกเสื้ออีกครั้ง

๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

5. เสื้ อ ยื ด วิ ธี ก ารพั บ เริ่ ม จากกางเสื้ อ ยื ด โดยให ล ายเสื้ อ อยู ด า นบน จั บ ปลายเสื้ อ
และแขนเสื้ อ ด า นขวาพั บ ไปทบไปด า นซ า ย พั บ แขนเสื้ อ กลั บ เข า หากึ่ ง กลาง พั บ เสื้ อ ลงมา
ตามความยาวครึ่งหนึ่ง กอนพับซ้ําลงมาอีกครั้ง
6. กางเกงใน วิธีการพับ พับขอบกางเกงในดานขวาเขาหากึ่งกลางโดยเลยเปากางเกงไป
ทางซายเล็กนอย พับขอบกางเกงในดานซายเขามาใหพอดีกับขอบกางเกงดานขวา จากนั้นพับเปา
กางเกงขึ้นมาจนถึงขอบเอวก็เสร็จเรียบรอย
7. เสื้ อ กล า ม วิ ธี ก ารพั บ พั บ เริ่ ม จากกางเสื้ อ กล า มโดยให ล ายเสื้ อ อยู ด า นบน
จับปลายเสื้อและแขนเสื้อดานขวาพับไปทบไปดานซาย พับแขนเสื้อกลับเขาหากึ่งกลาง พับเสื้อลงมา
ตามความยาวครึ่งหนึ่ง กอนพับซ้ําลงมาอีกครั้ง
ประโยชนของการจัดเก็บเสื้อผา

1. ชวยใหสะดวกตอการคนหาและสวมใส
2. ชวยใหเสื้อผาสะอาดเรียบรอย
3. ชวยใหประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๑๙

ใบงานที่ 6 เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนวาดภาพวิธีการจัดเก็บเสื้อผามา 1 วิธี พรอมบอกประโยชนของการจัดเก็บเสื้อผา
มาใหถูกตอง
ตอนที่ 1 วาดภาพวิธีการจัดเก็บเสื้อผาดวยการพับมา 1 ประเภท เรียงตามลําดับ

ตอนที่ 2 เขียนประโยชนของการจัดเก็บเสื้อผาดวยการพับ มาอยางนอย 5 ขอ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…......................................

๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ 7 เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ความหมายของการซอมแซม

ซอมแซมเสื้อผา หมายถึง การทําใหเสื้อผาที่ชํารุดสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีกครั้ง
วิธีการซอมแซมเสื้อผาประเภทตางๆ

1. การเนา
2. การสอย
3. การดน

คือ การเย็บผาดวยมือ ซึ่งทําใหผืนผาติดกันชั่วคราว
คือ การเย็บผาดวยมือใหติดกัน โดยเห็นรอยเย็บนอยที่สุด
คือ การเย็บผาดวยมือ ซึ่งทําใหผามีระยะฝเข็มถี่และคงทน

เครื่องมือซอมแซมเสื้อผา (การดน)

1. เข็มเย็บดวยมือ
2. เข็มหมุด
3. ดาย
4. กรรไกร
5. ที่เลาะผา
6. หมอนเข็ม

ใชสําหรับดนผา ซึ่งมีหลายขนาด ควรเลือกใหเหมาะสมกับผา
ใชสําหรับกลัดยึดผาใหติดกัน เพื่อปองกันผาเคลื่อนเวลาเย็บ
ใชสําหรับเย็บ ควรเลือกที่ใหเหมาะสมกับสีผา นิยมใชเบอร 60
ใชสําหรับตัดผาหรือดาย
ใชสําหรับเลาะเสนดายหรือเสนเย็บที่ไมตองการทิ้ง
ใชสําหรับปกและเก็บเข็มชนิดตางๆ

วิธีการดน

ดังนี้

การดนเปนการเย็บผาดวยมือที่มีความทนทานมาก การดนสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท
1. การดนตะลุย มีวิธีการทําคลายการเนาเปนการเย็บผาสองชั้นใหติดกันอยางถาวร
วิธีทํา 1. นําดายใสรูเข็มจํานวนสองเสน
2. แทงเข็มลงบนผืนผาขึ้นลงโดยมีระยะถี่ ประมาณ 3 ฝตอ 1 นิ้ว ตอ 1 ฝเข็ม
3. ดึงดายใหตึงแลวดนตอไปจนสิ้นสุดตะเข็บ
4. มัดดายใหตึงเพื่อไมใหหลุด แลวตัดดายออกดวยกรรไกร

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๒๑

2. การดนถอยหลัง
วิธีทํา เป น การเย็ บ ผ า 2 ชนิ ด ให ติ ด กั น โดยแทงเข็ ม ขึ้ น และย อ นกลั บ ไป
แทงเข็มดานหลังใหเข็มมีความยาวเพียงพอของฝเข็ม แทงเข็มลงแลวดึงดายขึ้นไปจนสิ้นสุดตะเข็บ
ทําซ้ํ ากั นไปเสร็จ ชนิด นี้มี ความทนทานมาก ด านหนา จะมีลัก ษณะฝเ ข็ม เหมือนการเย็บด วยจัก ร
สวนดานหลังดายเย็บซอนกันแนนเหมาะสําหรับเย็บผาโดยทั่วไปที่ตองการความทนทาน

ประโยชนของการดนเสื้อผา

1. ประหยัดรายจายและทรัพยากรของตนเองและครอบครัว
2. ยืดอายุการใชเสื้อผาเครื่องแตงกาย
3. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
4. สงเสริมความมีน้ําใจและชวยเหลือซึ่งกันระหวางสมาชิกในครอบครัว
5. เกิดความภาคภูมิใจรวมกัน
6. สรางเสริมความอดทน ความมีระเบียบวินัยในการทํางานใหกับสมาชิกในครอบครัว

๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 7 เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เรื่อง การซอมแซมเสื้อผาประเภทการดน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนอธิบายวิธีการซอมแซมเสื้อผาประเภทดนตามขั้นตอน พรอมบอกประโยชนของการ
ซอมแซมเสื้อผามาใหถูกตอง
การดนตะลุย

การดนถอยหลัง

1..................................................................................
2..................................................................................
3..................................................................................
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................

1..................................................................................
2..................................................................................
3..................................................................................
4..................................................................................
5..................................................................................
6..................................................................................

ประโยชนของการซอมแซมเสื้อผาประเภทดน
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
6.........................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๒๓

ใบความรูที่ 8 เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ความหมายของการซักเสื้อผา

คือ การทําความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผาอยางหนึ่งซึ่งตองทําเปนประจํา เพื่อใหมีเสื้อผาที่
แหงสะอาดมีกลิ่นหอม สําหรับสวมใสในครั้งตอไป
การเตรียมกอนซักเสื้อผา

1. กอนซักเสื้อผาควรลวงกระเปาของเสื้อผาทุกตัว หากมีวัตถุสิ่งตกคางอยูใหเอาออกจาก
กระเปากอน
2. หากมีเสื้อกางเกงชํารุดใหแยกออกและซอมแซมใหเรียบรอยกอนนําไปซักทําความสะอาด
3. ควรแยกประเภทของเสื้อผา เชน เสื้อ กางเกง ผาสี ผาขาว เสื้อเด็ก เสื้อผูใหญ เปนตน
4. ควรเตรียมสถานที่ และเครื่องมือใหพรอมกอนลงมือซักผา
ประเภทของการซักเสื้อผา

สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
1. การซักเสื้อผาดวยมือ
2. การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา
การซักเสื้อผาดวยมือ

คือ การทําความสะอาดเสื้อผาโดยใชแรงงานคน ซึ่งสามารถทําความสะอาดเฉพาะสวนไดดี
เครื่องมือที่ใชในการซักผาดวยมือ มีดงั นี้
1. กะละมัง ใชสําหรับใสน้ําสะอาดและแชผา
2. แปรงซักผา ใชสําหรับขัดถูเสื้อผาที่สกปรก เชน ปกเสื้อ ขอบแขนเสื้อ เปนตน
3. กระดานแปรงผา ใชสําหรับรองผาขณะแปรงผา
4. สารซักฟอก ใชสําหรับชําระสิ่งสกปรกบนเสื้อผา
5. สารแตงผา ใชสําหรับใหผาขาว กลิ่นหอม ความคงรูป
6. ตะกราใสผา ใชสําหรับใสเสื้อผาที่กําลังจะนํามาซัก และใสเสื้อผาที่ซักเสร็จแลว

๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ขั้นตอนการซักผาดวยมือ
1. แยกซักเสื้อผาขาวและเสื้อผาสี
2. ซักดวยน้ําสะอาด 1 ครั้ง
3. เทสารซักฟอกลงในน้ําสะอาด ใชมือตีฟองจนเกิดฟอง
4. นําเสื้อผาที่ซักในน้ําสะอาดมาแช แลวใชมือขยี้และแชผาทิ้งไวประมาณ 10-15 นาที
กอนซัก
5. ใชแปรงขัดถูเบา ๆ บนเสื้อผาที่มีคราบสกปรกจนสะอาด
6. บิดเสื้อผาเอาน้ําสารซักฟอกออก
7. นํามาซักลางในน้ําสะอาดอีกครั้ง จนหมดน้ําสารซักฟอก
8. นํามาแชสารแตงผาประมาณ 5 – 10 นาที
9. บิดเสื้อผาใหหมาดแลวยกใสในตะกรา จึงนําไปตากใหแหง
การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา

คือ การซักเสื้อผาดวยเครื่องใชไฟฟาชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถชวยทุนแรงไดดี
เครื่องมือที่ใชในการซักผาดวยเครื่องซักผา มีดงั นี้
1. เครื่องซักผา ใชสําหรับซักเสื้อผาทุกประเภท
2. สารซักฟอก ใชสําหรับชําระสิ่งสกปรกบนเสื้อผา
ขั้นตอนการซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา
1. สํารวจความเรียบรอยของเครื่องซักผา ระบบน้ํา และปลั๊กไฟ
2. นําผาใสในเครื่องซักผาตามขนาดและความจุ หรือน้ําหนักที่บอกไว
3. ใสสารซักฟอกลงไปในเครื่องซักผา
4. ตั้งรายการทํางานตามคําแนะนําของเครื่องซักผา
5. เมื่อซักเสร็จแลวใหนําผาออกจากเครื่อง แลวถอดปลั๊กไฟใหเรียบรอย
การตากเสื้อผา

การตากเสื้อผาเพื่อปองกันเสื้อผามีกลิ่นอับชื้น โดยใชอุปกรณ ไดแก ที่หนีบผา และราวตากผา
ขั้นตอนการตากเสื้อผา
1. คลี่ผาออก แลวสะบัดผา 2-3 ครั้ง เพื่อสะเด็ดน้ําและปองกันไมใหผายับมาก
2. กลับผาดานในออกดานนอกทุกตัว เพื่อปองกันไมใหผามีสีซีดและเปอนละออง
3. นําเสื้อผามาใสไมแขวนเสื้อพาดบนราวตากผา แลวใชที่หนีบผาหนีบไวไมใหเสื้อผาปลิว

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๒๕

ขอดีและขอเสียการซักเสื้อผาดวยมือและเครื่องซักผา

การซักเสื้อผาดวยมือ

ขอดี
1. ประหยัดน้ําและไฟฟา
2. ประหยัดคาใชจายในการซื้อเครื่องซักผา
3. เสื้อผาสะอาด
4. ถนอมเนื้อผาใหใชไดนาน
ขอเสีย
1. สิ้นเปลืองแรงงาน
2. สิ้นเปลืองเวลา
3. เสื้อผาแหงชา

การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา

ขอดี
1. ประหยัดแรงงาน
2. ประหยัดเวลา
3. ซักเสื้อผาเร็ว

ขอเสีย
1. สิ้นเปลืองน้ําและไฟฟา
2. สิ้นเปลืองคาใชจายในการซื้อเครื่องซักผา
3. ซักผาไมคอยสะอาด

๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 8 เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เรื่อง การซักและตากเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนขอดี ขอเสีย ของการซักเสื้อผาดวยมือและซักดวยเครื่องมาใหถูกตอง
การซักเสื้อผาดวยมือ

ขอดี
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. …………………………………………………………
ขอเสีย
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. …………………………………………………………

การซักเสื้อผาดวยเครื่องซักผา

ขอดี
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. …………………………………………………………
ขอเสีย
1. ………………………………………………………..
2. ………………………………………………………..
3. ……………………………………………………….
4. ………………………………………………………..
5. …………………………………………………………

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๒๗

ใบความรูที่ 9 เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
การรีดผา

จุดประสงคของการรีดผา
- ตองการใหผาเรียบนาสวมใส
- สงเสริมบุคลิกภาพใหดูดี
- แสดงถึงความเรียบรอย ความเอาใจใสตนเองของแตละบุคคล
อุปกรณการรีดผา
1. ไมแขวนสําหรับแขวนเสื้อที่รีดแลว
2. ที่รองแขนเสื้อ
3. กระบอกฉีดน้ํา
4. เตารีดไฟฟา
การรีดผาเปนการทําผาใหเรียบโดยใชความรอนจากเตารีด โดยทั่วไป มี 2 วิธี คือ
1. การรีดทับ ซึ่งเปนวิธีการรีดโดยใชเตารีดยกทับผาทีละสวน วิธีการนี้จะทําใหผาเรียบ เหมาะสําหรับผาที่
พิถีพิถันและเสียรูปทรงไดงาย
2. การรีดไถ เปนวิธีรีดผาโดยใชมือไถไปมาสวนบริเวณที่ตองการรีด วิธีนี้จะทําใหรีดไดรวดเร็ว ถารีดดวยไฟแรง
หรือรีดแรงๆ พื้นผิวของผาอาจเสียหายหรือเกิดรอยตําหนิได หรือทําใหผาเปนมันเฉพาะสวนที่เปนรอยพับ เชน
ปลายแขน ชายกระโปรง เปนตน
วิธีการรีดผา
1. จัดเตรียมอุปกรณใหพรอม ตรวจสอบสภาพเตารีดและสายไฟ เพื่อความปลอดภัย
2. ปรับอุณหภูมิความรอนใหเหมาะสมตามตัวเลขและขอความที่กํากับบนเตารีด รีดผาเนื้อบางกอน ในขณะที่เตา
รีดเริ่มทํางาน
3. ทดลองความรอนโดยการรีดดานในของบริเวณสาบเสื้อกอน
4. รีดผาบางกอน เมื่อความรอนไดระดับใหรีดผาหนา เมื่อความรอนใกลจะหมดใหรีดผาบาง เชน ปลอกหมอน
ผาเช็ดหนา เพื่อเปนการประหยัดไฟ

๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
วิธีการรีด
1. วิธีการรีดเสื้อ - ปกเสื้อ - บริเวณตัวเสื้อดานหนา - บริเวณดานหลัง – รีดแขนเสื้อลําดับสุดทาย ขอควรระวัง
- ควรรีดตามแนวตั้งของเสน ใยผา เพื่ อปองกันผายืดเสี ยทรง - ไมควรใชความรอนสูง นานเกินไป – ถ า
ตองการพรมน้ําระหวางรีด อยาใหน้ําถูกเตารีด เพราะจะสูญเสียความรอน - เมื่อเสร็จ ใหใสไมแขวน กลัด
กระดุม จัดปกใหเรียบรอย
2. วิธีการรีดกางเกง - กลับตะเข็บด านในออกดานนอก - รีดกระเปากางเกง และขอบเอวใหเ รียบ - กลับ
ตะเข็บเขาดานใน สอดตัวกางเกงเขาโตะรองรีด - รีดขากางเกงทั้งสองดานใหเรียบ - เมื่อเสร็จ ใชไมแขวน
ชนิดกางเกง หนีบเอว จัดเก็บใหเรียบรอย
การรีดผาใหเรียบและมีอายุการใชงานยาวนาน ควรยึดหลักการดังนี้
1. ควรรีดผาที่มีความชื้น ซึ่งจะทําใหผาที่เรียบกวาการรีดผาแหง เพราะวาความชื้นจะทําใหเสนใยออน
ตัว เมื่อถูกความรอนจึงทําใหผาเรียบ
2. เตรียมผาใหพรอม เสื้อผาใดที่ตองพรมน้ํากอนการรีดใหพรมน้ําและมวนไว เพื่อจะไดสะดวกในการรีด
และไมเสียเวลาขณะการรีดผา
3. เตรียมอุปกรณในการรีดผาใหพรอม เชน ไมแขวนสําหรับแขวนเสื้อที่รีดแลว ที่รองแขนเสื้อ กระบอก
ฉีดน้ํา สเปรยเพิ่มความแข็งของผา เปนตน
4. อยาวางเตารีดที่มีความรอนทิ้งไวบนผารองรีด หรือบนเสื้อที่กําลังรีด เพราะจะทําใหผาเกิดรอยไหมได
5. กอนการรีดผาควรปรับอุณหภูมิใหเหมาะกับชนิดของผา เชน ผาฝาย ผาไหม ผาลินิน ซึ่งมีเนื้อหนา
ปานกลางใหรีดดวยความรอนปานกลาง หรือผาใยสังเคราะหควรรีดดวยความรอนต่ํา เปนตน
6. ในการรีดผาสีควรรีดดานใน เพื่อปองกันสีซีดหรือเกาเร็ว ผาชนิดใดที่รีดดานในแลวผานั้นเรียบถึงดาน
นอกก็ควรรีดดานใน เพราะจะทําใหเนื้อผาไมสึกหรอ สีผาไมซีดเร็ว ผาบางชนิดเมื่อรีดดานนอกบอยๆความรอน
จากเตารีดจะทําใหเกิดความมันเปนแนวตามรอยตะเข็บ มองดูแลวไมสวยงาม
7. เมื่อรีดผา ควรรีดสวนประกอบทีละสวนตามลําดับ ดังนี้
เมื่อรีดผา ควรรีดปก รีดตะเข็บ รีดตัว เสื้อดานหนา เสื้อดานหลัง และแขนเสื้อ
การรีดกางเกง ควรรีดขอบเอว กระเปา ขา และตัวดานหนาและหลัง
การรีดกระโปรง ควรรีดซับใน ขอบตะเข็บ และตัวกระโปรงดานหนาและดานหลัง
8. รีดผาครั้งเดียวหลายชิ้นหรือรีดครั้งละมากๆ จะชวยประหยัดกระแสไฟฟามากกวาการรีดครั้งละตัว
https://arsirawatmimi.wordpress.com/

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๒๙

ใบงานที่ 9 เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง การรีดและเก็บเสื้อผา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนฝกปฏิบัติรีดเสื้อผาคนละ 1 ชิ้น จากนั้นบันทึกผลลงในแบบบันทึก
1. นักเรียนรีดเสื้อผาประเภทอะไร
2. อุปกรณที่ใชในการรีดเสื้อผาไดแกอะไรบาง
1..................................................

5...................................................

2..................................................

6....................................................

3..................................................

7....................................................

4..................................................

8...................................................

3. นักเรียนมีขั้นตอนการรีดผาใหเปนระบบอยางไร
1...................................................................................................................................
2....................................................................................................................................
3....................................................................................................................................
4....................................................................................................................................
5....................................................................................................................................
6....................................................................................................................................
4. ผลงานการรีดเสื้อผาของนักเรียนอยูในระดับใด
ดีมาก

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

5. นักเรียนจะรีดเสื้อผาใหประหยัดพลังงานไฟฟาไดอยางไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6. นักเรียนจะปรับปรุงการรีดเสื้อผาใหเรียบขึ้นไดอยางไร
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : _________________วัน____ เดือน___________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

รายการ

ดีมาก

คอน
ขางดี

ดี

พอใช ปรับ
ปรุง

การจัดเก็บของใชสวนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผา
การซอมแซมเสือ้ ผาประเภทการดน
การซักและตากเสื้อผา
การรีดและเก็บเสื้อผา

2. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้น ในการเรียนหนวยตอไป (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง เสื้อผาของฉัน

๓๑

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ._____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๓๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

หนวยการเรียนรูที่ 3
ชางคิดซอมแซม

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม

๓๓

ใบความรูที่ 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานชางและความปลอดภัยในงานชาง
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานชางและความปลอดภัยในงานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
งานชางทุกชางในการปฏิบัติงานใหไดเกิดผลผลิตทีม่ ีคุณภาพจะตองประกอบไปดวย
งานหลัก 4 งานดังนี้
1. งานบํารุงรักษา
งานบํารุงรักษา เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือ
เครื่องใชโดยผูปฏิบัติจะตองนําหลักการของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือมาใช เพื่อทําใหเครื่องมือ เครื่องใช
อุปกรณภายในบานที่ชํารุดหรือเสียหายใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
2. งานซอมแซม
งานซ อ มแซม เป น งานที่ ตอ งใชความรูค วามสามารถเกี่ย วกั บ หลั กการทํา งานของเครื่อ งมื อ
เครื่องใชโดยผูปฏิบัติจะตองนําหลักการของวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือมาใช เพื่อตรวจสอบหรือซอมแซม
เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณภายในบานนั้น สามารถใชไดอยางยาวนาน
3. งานติดตั้ง
งานติดตั้ง เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือเครื่องใช
อุป กรณ ในบ า น โดยผู ป ฏิ บัติส ามารถเลื อกใชวัส ดุ อุป กรณ และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อติดตั้งเครื่องใช
อุปกรณในบานใหสามารถใชงานและอํานวยประโยชนไดอยางสะดวกและปลอดภัย
4. งานผลิต
งานผลิ ต เป นงานที่ตองใช ความรูความสามารถและทักษะเกี่ยวกับ การคิดวิเคราะห วางแผน
ออกแบบและผลิตชิ้นงาน โดยผูปฏิบัติตองสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และวิธีการทํางานชางอยาง
เปนกระบวนการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานใหไดผลผลิตที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตประจําวัน
ประโยชนของงานชาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ซอมแซมสิ่งของที่ชํารุดแลว ใหนํากลับมาใช
ทําใหใชเครื่องมือถูกตองและเหมาะสมกับงาน
ชวยลดคาใชจายภายในครอบครัว
ฝกใหรูจักการวางแผนการทํางาน และชวยเหลือตนเอง
มีความคิดสรางสรรคในการสรางชิ้นงานใหม ๆ
ชวยประหยัดทรัพยากรใหกับประเทศชาติ

๓๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

เครื่องมืองานชาง หมายถึง สิ่งที่ใชในการซอม สราง และดัดแปลงเกี่ยวกับงานชาง เชน การดัด การตอก
การวัด การเจาะ การไส การติดตั้งเปนตน
เครื่องมือประเภทตางๆ ในงานชาง

1. เครื่องมือประเภทเจาะ

สวาน

ที่มา : https://www.vecteezy.com

2. เครื่องมือประเภทไสตกแตง

กบไสไม

ที่มา : https://publicdomainvectors.org

3. เครื่องมือประเภทจับยึด

คีม

ที่มา : https://www.vecteezy.com

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม

๓๕

4. เครื่องมือสําหรับขันและไข

ไขควง

ที่มา : https://www.vecteezy.com

5. เครื่องมือสําหรับตอก

คอน

ตะปู

ที่มา : https://www.vecteezy.com

ที่มา : https://www.vecteezy.com

6. เครื่องมือสําหรับตัดและผา

เลื่อย

ที่มา : https://www.vecteezy.com

7. เครื่องมือสําหรับวัด

ตลับเมตร
ที่มา : https://www.vecteezy.com

๓๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานชางและความปลอดภัยในงานชาง
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในงานชางและความปลอดภัยในงานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนดูภาพแลวสังเกตตอบชื่อเครื่องมืองานชางใหสัมพันธกับรูปภาพ

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม

๓๗

ใบความรูที่ 11 เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ความสําคัญของการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
อุปกรณของใชในบานตาง ๆ เมื่อใชไประยะหนึ่ง อาจมีการชํารุดเสียหาย เนื่องจากใชไมถูกวิธีและใช
ไมระมัดระวัง ถามีความรูความสามารถในการซอมแซมอุปกรณของใชที่ชํารุด ก็จะชวยใหอุปกรณของใชนั้น
นํากลับมาใชงานไดอีกครั้ง และประหยัดคาใชจายของครอบครัว ในการซื้ออุปกรณของใชชิ้นใหม
หลักการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุปกรณของใชที่ชํารุดมีหลักการสําคัญ ดังนี้
๑. ซอมแซมทันทีที่พบรอยการชํารุด ไมปลอยทิ้งไวจนซอมแซมไมได
๒. สํารวจชนิดของวัสดุที่ใชทําอุปกรณของใช และลักษณะการชํารุดของอุปกรณของใช เพื่อให
ซอมแซมไดถูกวิธี
๓. ศึกษาวิธีการซอมแซมอุปกรณของใช จากเอกสาร แผนพับ คูมือการใช หรือหนังสือตาง ๆ
หรือสัมภาษณผูที่เคยซอมแซมอุปกรณของใชมากอน
๔. เตรียมเครื่องมือชาง ที่ใชในการซอมแซมใหเหมาะสม กับชนิดของวัสดุที่ใชทําอุปกรณของใชและ
ลักษณะการชํารุด
๕. ซอมแซมอุปกรณของใชดวยความประณีต และระมัดระวังอันตรายจากการใชเครื่องมือชาง
๖. ตรวจสอบการใชงานอุปกรณของใชหลังซอมแซม ถายังมีการชํารุด ใหคนหาวิธีซอมแซมอื่น ๆ
จนกวาอุปกรณของใชจะใชงานไดตามปกติ
กระบวนการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
การซอมแซมอุ ปกรณของใชในบานใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ประหยั ดเวลา แรงงาน และคาใชจา ย
ในการทํางานควรปฏิบัติตามกระบวนการ ตอไปนี้
๑. วางแผนการทํางาน
๑.๑ กําหนดเปาหมายในการทํางาน
๑.๒ กําหนดวิธีการทํางาน เครื่องมือที่ใชทํางาน เวลา และสถานที่ที่ใชทํางาน
๒. ปฏิบัติงานตามแผน
๓. ประเมินผลการทํางาน

๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 11 เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เรื่อง การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนยกตัวอยางอุปกรณของใชในบานที่เคยชํารุด 1 ชนิด แลวบอกวิธีการซอมแซมจากนั้น
วาดภาพระบายสี แลวตอบคําถามใหถูกตอง

..

1. อุปกรณของใชในบานที่เคยชํารุด คือ .........................................................................
2. อุปกรณของใชในบานนั้นมีลักษณะการชํารุดอยางไร..................................................
..........................................................................................................................................
3. การซอมแซมอุปกรณของใชดังกลาว ตองใชอุปกรณและเครื่องมืออะไรบาง
..........................................................................................................................................
4. บอกขั้นตอนการซอมแซมอุปกรณของใชในบานที่ชํารุด
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. นักเรียนคิดวาการซอมแซมอุปกรณของใชตางๆ มีประโยชนอยางไร
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม

๓๙

ใบความรูที่ 12 เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ประโยชนการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
1. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
2. ฝกนิสัยการใชของอยางรูคุณคา
3. ประหยัดคาใชจายในการซื้ออุปกรณของใชในบานชิ้นใหม
4. ฝกทักษะในการใชเครื่องมือชาง เพื่อเปนพื้นฐานในการซอมแซม ประกอบและติดตั้งชิ้นงานที่ซับซอนยิ่งขึ้น
การรักษาความปลอดภัยในการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชาง
อุบัติเหตุ เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทุกเวลา โดยที่เราไมคาดคิดมากอน สรางความเสียหายในหลาย ๆ
ด า น เป น เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ซึ่ ง เราสามารถป อ งกั น ได หากเราใช ค วามระมั ด ระวั ง ไม ป ระมาท
และมีมาตรการปองกันอยางถูกวิธี
กฎความปลอดภัย
เป น ข อ บั ง คั บ หรื อ ข อ ควรระมั ด ระวั ง ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ เป น การป อ งกั น ไม ใ ห อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น ได
ซึ่งอาจจะแตกต า งกัน ไปขึ้น อยู กับลั กษณะการทํางานในแตล ะสาขาอาชีพชาง ในที่นี้จ ะกลาวถึงกฎความ
ปลอดภัยทั่ว ๆ ไปเปนตัวอยาง
1. แตงกายใหรัดกุม
2. ไมควรหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน
3. ไมควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน
4. ควรตรวจสภาพเครื่องมือกอนนําไปใชงาน
5. ควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทสะดวก
6. ควรศึกษาระบบการทํางานของเครื่องจักร ชนิดนั้น ๆ ใหเขาใจกอนปฏิบัติงาน
7. หากเครื่องจักรชํารุด ควรเขียนปายบอกกํากับไว
8. ควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานกอสราง
9. หากน้ํามันหกลงพื้นควรทําความสะอาดทันที
10.เครื่องจักรที่มีการทํางานเคลื่อนไหว ดวยความเร็วสูง ควรมีอุปกรณนิรภัยปองกัน

๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

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

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม

๔๑

ใบงานที่ 12 เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เรื่อง ประโยชนและความปลอดภัยการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนยกตัวอยางการซอมแซมอุปกรณของใชในบานมา 1 ชนิด พรอมกับเขียนวิธีการปองกัน
อุบัติเหตุจากการซอมแซมอุปกรณของใชในบานมาใหถูกตอง
อุปกรณในบานที่ซอมแซม คือ......................................................................

วิธีปองกันอุบัติเหตุ
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วิธีปองกันอุบัติเหตุ
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4....................................................................

วิธีปองกันอุบัติเหตุ
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4....................................................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ 13 เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

การซอมแซมอุปกรณของใชในบานที่มีตะปูและนอตเปนสวนประกอบ
อุปกรณ ของใชในบ านที่มีตะปู และสกรูเกลี ยวปล อยเปน สว นประกอบ เชน บานพับ ประตู บานพับ
หนาตาง โตะ เกาอี้ เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ มักเกิดการชํารุดโดยตะปูและสกรูเกลียวปลอยหลวมหรือหลุด
ซึ่งสามารถซอมแซมไดโดยใช กระบวนการ ดังนี้
วางแผนการทํางาน
๑. กําหนดเปาหมายในการทํางาน : การซอมแซมอุปกรณที่ตะปูและสกรูเกลียวปลอยหลวม หรือหลุด
ใหสามารถใชงานไดอีกครั้ง
๒. กําหนดวิธีการทํางานและเครื่องมือที่ใชทํางาน : วิธีการทํางานใชไขควงขันสกรูเกลียวปลอยและใชขัน
สกรูเกลียวปลอยที่หลวม หรือหลุดเขาไปใหแนน โดยไขควงปากแบนใชขันและคลายสกรูเกลียวปลอยที่มีรอง
เปนเสนตรง ไขควงปากแฉกใชขันหรือคลายสกรูเกลียวปลอย ที่มีรองเปนรูปกากบาท สําหรับไขควงใชขัน
และคลายสกรูเกลียวปลอย ที่มีขนาดแตกตางกัน

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
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ใบงานที่ 13 เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เรื่อง การฝกปฏิบัติซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนฝกปฏิบัติการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน 1 อยาง แลวบันทึกผลการปฏิบัติงานมาให
ถูกตอง
1. อุปกรณของใชในบานที่ซอมแซม คือ.........................................................................................................
2. วัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมแซม................................................................................................................
3. วิธีการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. ปญหาที่พบในการซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
......................................................................................................................................
วิธีการแกไขปญหา
......................................................................................................................................
5. ความพอใจในผลงานซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
...................................................................................................................................................................
6. ประโยชนจากการทํากิจกรรมนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ 14 เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

1. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองใหพรอม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรูทาง
ประสาทสัมผัส การใชปญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติในเรื่องตางๆ ไดอยางรอบคอบ
เหมาะสม และถูกตอง
2. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจไมคิด
คดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงใคร
3. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหนาที่ของตนเองอยางแข็งขัน
ดวยความมุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ
4. ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย หมายถึ ง แบบแผนที่ ว างไว เ พื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ แ ละดํ า เนิ น การให
ถูกลําดับ ถูกที่ มีความเรียบรอย ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมายและศีลธรรม
5. ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความเอาใจใส มุ ง มั่ น ตั้ ง ใจต อ งานหน า ที่ ด ว ยความผู ก พั น
ความพากเพียร เพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
6. ความมีน้ําใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุขและชวยเหลือ
ผูอื่นใหพนทุกข
7. ความประหยั ด หมายถึ ง การรูจักใช รูจักออม รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน เพื่อใหได
ประโยชนอยางคุมคาที่สุด
8. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพรอมทั้งกาย จิตใจ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
มีจุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยไมมีการเกี่ยงงอน

หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
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ใบงานที่ 14 เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เรื่อง คุณธรรมในการทํางานชาง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนชื่อชางมา 1 ประเภท พรอมกับบอกประโยชนของคุณธรรมในการทํางานชาง
อยางนอย 7 ขอ

คุณธรรมในการทํางานชาง
1..................................................................................
2..................................................................................
3.................................................................................
4.................................................................................
5.................................................................................
6.................................................................................
7.................................................................................
ที่มา : https://www.vecteezy.com

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

8.................................................................................
9.................................................................................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชางคิดซอมแซม
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง

ที่

รายการ

ดีมาก คอน
ขางดี

ดี

พอใช ปรับ
ปรุง

๑ งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชาง
๒ การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
ประโยชนและความปลอดภัยในการซอมแซมอุปกรณของใชใน
๓
บาน
๔ การฝกซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
๕ คุณธรรมในการทํางานชาง
2. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้น ในการเรียนหนวยตอไป (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

หนวยการเรียนรูที่ 4
หนูนอยนักประดิษฐ

๔๗

๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ 15 เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
งานประดิษฐ หมายถึง การประดิษฐชิ้นงานเพื่อเปนเครื่องมือในการใชสอยอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน ตะกรา เครื่องปนดินเผา เปนตน
วัสดุและเศษวัสดุที่ใชในงานประดิษฐของใชของตกแตง

1. ประเภทของวัสดุและเศษวัสดุ
1.1 วัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม เปลือกไข เมล็ดพืช เปลือกหอย
1.2 วัสดุสังเคราะห เชน กระดาษ ขวดน้ํา ขวดแกว ถุงพลาสติก ลวด
2. การเลือกใชวัสดุและเศษวัสดุ ควรปฏิบัติดังนี้
2.1 ใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน กอนหิน เมล็ดพืช ใบไม ดอกไม เปนตน
2.2 ใชวัสดุที่มีความแข็งแรง และทนทาน
2.3 ใชวัสดุที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูใช
2.4 ใชวัสดุใหตรงหรือเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ
งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง

งานประดิษฐประเภทของใชมีหลายประเภท หลายรูปแบบ สามารถแบงตามลักษณะการใช
งาน ดังนี้
1. ประเภทของใชเพื่อบรรจุสิ่งของ เปนงานประดิษฐขึ้นเพื่อใชเปนภาชนะบรรจุ
ของตางๆ เชน กระบุง กระติบ ชะลอม ถาดใสของ ตลับใบลาน ถวยชาม โอง เปนตน
2. ประเภทของใชของตกแตงเพื่อการหาเลี้ยงชีพ เปนงานที่ประดิษฐเพื่อใชเปน
เครื่องมือในการจับสัตวน้ํา เชน สุม กระจู ของ ธนู เบ็ดตกปลา เปนตน
3. ประเภทของใชเพื่อประกอบการแตงกาย เปนสิ่งที่จําเปนตองใชเพื่อความสุภาพ
เรียบรอย เชน รองเทา เข็มขัด กระเปา เปนตน
4. ประเภทของใชของตกแตงเพื่อการปรุงแตงกลิ่น เปนของใชที่ประดิษฐขึ้นโดย
การปรุงแตงกลิ่นเพื่อใชในโอกาสตางๆ เชน ตุกตา ผลไมบรรจุดวยพิมเสน เพื่อดับกลิ่นและ
แกวิงเวียนศีรษะ ตุกตาแขวน เพื่อฟอกอากาศ ถุงบรรจุบุหงาแหง เพื่อแตงกลิ่นบริเวณที่เปน
มุมอับใหเกิดกลิ่นดี เปนตน

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๔๙

5. ประเภทของใชของตกแตงตามวัฒนธรรมประเพณี เปนสิ่งของที่ประดิษฐขึ้น
เป น ครั้ ง คราวเพื่ อ ใช ต ามวั ฒ นธรรมประเพณี ต า งๆ เช น การประดิ ษ ฐ ก ระทงลอยใช ใ น
ประเพณีลอยกระทง การประดิษฐบายศรี เพื่อใชเปนเครื่องเชิญขวัญและในพิธีการตางๆ
การประดิษฐพานธูปเทียน เพื่อใชในพิธีไหวครู การประดิษฐพวงมาลาเพื่อใชในวันสถาปนา
ลูกเสือแหงชาติ เปนตน
ประโยชนงานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง

1. ประหยัดคาใชจาย หากสามารถประดิษฐชิ้นงานตามความตองการได
2. ใชเวลาวางใหเปนประโยชน และไดสรางงานที่มีคุณภาพ
3. เกิดความเพลิดเพลิน มีสมาธิที่ดีตอการทํางาน สามารถลดความเครียดได
4. เพิ่มคุณคาของวัสดุ เชน เศษวัสดุ วัสดุทองถิ่นและอื่น ๆ ทําใหมีมูลคาและ
ประโยชนใชสอยมากขึ้น
5. สรางความแปลกใหมจากที่มีอยูเดิม ทําใหไมซ้ําแบบเดิม มีการปรับปรุงและ
ดัดแปลงใหเกิดประโยชนมากขึ้น
6. ชิ้นงานตรงตามความตองการ เพราะเปนผูผลิตดวยตนเองและสามารถใช
ประโยชนไดอยางถูกวิธี
7. เปนของกํานัลแกผูอื่น ทําใหเห็นคุณคาทางจิตใจทั้งผูใหและผูรับ
8. อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย เชน มาลัย กระทงใบตอง แกะสลักผักและผลไม
เครื่องแขวนและอื่นๆ
9. เพิ่มรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
10. เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 15 เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง งานประดิษฐประเภทของใชของตกแตง
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุมแลวระดมความคิดเขียนชื่องานประดิษฐ โดยแยกเปนประเภท
การใชงานตามตัวอยางดังนี้
ชื่องานประดิษฐประเภท
ของใชของตกแตง
กระบุงสาน

ประเภทของงานประดิษฐตามการใชงาน
บรรจุ
สิ่งของ
/

หาเลี้ยงชีพ

แตงกาย

ปรุงแตง
กลิ่น

วัฒนธรรม/
ประเพณี

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
ใบความรูที่ 16 เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
เครื่องมือที่ใชในงานประดิษฐของใช
1. ประเภทใชตัด เชน กรรไกร มีด คัตเตอร
2. ประเภทใชเจาะ เชน ตะปู สวาน เหล็กแหลม
3. ประเภทใชตกแตง เชน พูกัน แปรงทาสี สีไม สีเทียน
4. ประเภทใชวัดระยะ เชน ไมบรรทัด วงเวียน ไมครึ่งวงกลม
5. ประเภทใชเย็บปกถักรอย เชน เข็มเย็บผา ดาย เข็มถักโครเชต
การเลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
1. ควรเลือกใชใหถูกประเภทของวัสดุและอุปกรณ
2. ควรศึกษาวิธีการใชกอนลงมือใช
3. เมื่อใชแลวเก็บไวใหเปนระเบียบเรียบรอย
4. ซอมแซมเครื่องมือที่ชํารุดใหพรอมใชเสมอ
กระบวนการออกแบบงานประดิษฐ
1. การออกแบบ มี ๔ ลักษณะ ดังนี้
1) ความคิดริเริ่ม
2) ความคลองในการคิด
3) ความยืดหยุนในการคิด
4) ความคิดละเอียดลออ
2. กระบวนการทํางานประดิษฐ มีขั้นตอน ดังนี้
1) กําหนดปญหาหรือความตองการ
2) รวบรวมขอมูล
3) ออกแบบและลงมือ
4) การประเมินผล
3. หลักการออกแบบงานประดิษฐ
1) หนาที่ใชสอย ใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค
2) ความแข็งแรงและความปลอดภัย
3) ความสะดวกสบายในการทํางาน
4) ความสวยงาม เชน รูปลักษณ ดึงดูดความสนใจ
5) การดูแลรักษา ซอมแซมและทําความสะอาดงาย

๕๑

๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

4. ประโยชนของการออกแบบ มีดังนี้
1) เปนการนําเศษวัสดุกลับมาใชใหมเปนของเลน ของใช และของตกแตง ชวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
2) ชวยประหยัดคาใชจายของครอบครัว
3) ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และฝกนิสัยใหเปนคนรอบคอบ มีความอดทน
4) เกิดความคิดสรางสรรคผลงานในรูปแบบใหม
5) มีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถประดิษฐสิ่งของได
6) สามารถนําไปจําหนาย เพื่อสรางรายได
เกร็ดความรู 4 R คืออะไร
ใชซ้ํา (Reuse) คือการนําเศษวัสดุที่ใชแลว กลับมาใชใหม
ซอมแซม (Repair) คือการนําวัสดุที่ชํารุดเสียหายมาซอมแซม ใหสามารถใชประโยชนไดอีกครั้ง
ลดการใช (Reduce) คือการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา
ผลิตใชใหม (Recycled) คือการนําเอาวัสดุหรือผลิตภัณฑที่ใชแลว ผานแปรรูปมาใชใหมอีกครั้ง

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๕๓

ใบงานที่ 16 เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่อง สรางสรรคความคิดประดิษฐผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง: ใหนักเรียนออกแบบการประดิษฐกรอบรูป และระบายสีใหสวยงาม พรอมกับเขียนวัสดุอุปกรณในการ
ประดิษฐ

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

๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบความรูที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
กรอบรูป หมายถึง โครงสรางที่มีลักษณะเปนสี่เหลี่ยม ทรงวงรี ทรงกลม และรูปทรงอื่นๆ โดยใช
สําหรับใสภาพถาย ภาพวาด ในรูปแบบตางๆ เปนตน
ประเภทของกรอบรูปในงานประดิษฐ
1. ประเภทแบบตั้ง
2. ประเภทแบบแขวน
วัสดุอุปกรณในงานประดิษฐกรอบรูป
1. กระดาษแข็งไดมาจากกลองนม
2. กระดาษสีหรือกระดาษหอของขวัญ
3. กาว
4. กรรไกร
5. คัตเตอร
ประโยชนในการประดิษฐกรอบรูป
1. ชวยประหยัดคาใชจาย
2. ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
3. ฝกนิสัยในการจัดลําดับขั้นตอนความคิดใหเปนระบบ
4. ชวยรักษารูปทรงของงานศิลปะในขณะแขวนอยูบนฝาผนัง
5. เพื่อรักษาความสะอาดของงานศิลปะ ชวยใหงานศิลปะคงทน
6. สามารถจําหนายได และทําเปนอาชีพได

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๕๕

ใบงานที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรอบรูป
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนออกแบบการประดิษฐกลองใสดินสอและระบายสีใหสวยงามพรอมกับเขียนวัสดุ
อุปกรณในการประดิษฐ

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

๕๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ 18 เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
วัสดุ-อุปกรณ
1. แกนกระดาษชําระ
2. กรรไกร
3. คัตเตอร
4. กระดาษสี
5. กาว
วิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ
1. ตัดกระดาษมาหอแกนกระดาษชําระ เปนรูปตางๆ ที่นักเรียนชอบ
2. นําของตกแตง เพื่อความสวยงาม
3. ตกแตงใหสวยงามตามใจชอบ
4. นําไปใสดิน หรือตกแตงโตะทํางานได

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๕๗

ใบงานที่ 18 เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง การประดิษฐกลองใสดินสอ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนบันทึกสรุปผลการประดิษฐกลองใสดินสอมาใหถูกตอง
1. วิธีการประดิษฐกลองใสดินสอ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. ปญหาที่พบในการประดิษฐกลองใสดินสอ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
วิธีการแกไข...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. ความพอใจในผลงานประดิษฐกลองใสดินสอ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. ประโยชนจากการทํางานประดิษฐกลองใสดินสอ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

๕๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
ใบความรูที่ 19 เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

วัสดุในทองถิ่น หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่มีอยูในพื้นที่หรือทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถ
นํามาประดิษฐเปนของเลน ของใช และของตกแตงได
วัสดุธรรมชาติ หมายถึง วัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถนํามาใชประโยชนโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมมากนัก
ผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นหรือสรางขึ้นดวยวิธีการสาน ปน ถัก ทอ โดยใช
วัสดุในทองถิ่น เปนสวนประกอบหลักของชิ้นงาน
วัสดุในทองถิ่นภาคเหนือ
กระสาหรือสา ใชทํากระดาษสา คุณสมบัติของกระดาษสา คือ ความเหนียวนุม ทนทาน ไมผุกรอน
แตกหัก ปลวก มอดไมกัดกิน และเก็บรักษาไดงาย

วัสดุในทองถิ่นภาคกลาง
1) ผักตบชวา นํามาสานเปนผลิตภัณฑของใชและของตกแตง

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๕๙

2) กก นําไปประดิษฐเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน เสื่อ กระเปาถือ ที่รองแกว กลองใสเครื่องประดับ

3) โสน นํามาประดิษฐเปนดอกไมชนิดตาง ๆ เชน กุหลาบ มะลิ เยอบีรา บัว

วัสดุในทองถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไหม นํามาทอเปนผืน เรียกวา ผาไหม ใชทําเครื่องนุงหมและของใช เชน หมอน ยาม กระเปา
สวนรังไหมที่สาวออกหมดแลวนิยมนํามาประดิษฐเปนดอกไมชนิดตางๆ

๖๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)
วัสดุในทองถิ่นภาคใต

1) ยานลิเภา นํามาประดิษฐเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เชน กระเปาถือสตรี

2) ยางพารา นํามาแปรรูปเปนเครื่องเรือน เชน โตะ ตู เตียง

3) เปลือกหอย นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับและของที่ระลึก

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
4) กระจูด นํามาสานเสื่อสําหรับรองนั่งหรือปูนอน ปจจุบันพัฒนาเปน กระเปา กลอง

วัสดุในทองถิ่นที่มีอยูทุกภาค
1) ไผ นิยมนํามาใชสรางที่อยูอาศัย เครื่องใชในครัวเรือน เครื่องดนตรี
2) หวาย นิยมนํามาทําเปนเครื่องเรือนเครื่องใช เชน เกาอี้รับแขก ชั้นวางของ ตะกรา
3) เกล็ดปลา นิยมนํามาทําเปนดอกไมประดิษฐ เครื่องประดับ
4) กะลามะพราว นิยมนํามาทําเปนเครื่องใชในครัวเรือน และเครื่องประดับ
5) ใบลาน ผลิตภัณฑสวนใหญเปนประเภทสิ่งของเครื่องใช ของเลน ของตกแตง
6) ใบตองและเชือกกลวย นิยมนําใบตองมาประดิษฐเปนภาชนะใสอาหาร
7) ไม นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับตกแตงบาน
8) ดิน นิยมใชทํากระเบื้อง และเครื่องปนดินเผา

คุณคาของงานผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น
1. คุณคาดานสืบสานวัฒนธรรม
2. คุณคาดานประโยชนใชสอย
3. คุณคาดานความประหยัดคาใชจาย
4. คุณคาดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5. คุณคาดานศิลปะ
6. คุณคาดานการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

๖๑

๖๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ใบงานที่ 19 เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง วัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนระดมความคิดแยกประเภทวัสดุงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ
ดังนี้
ชื่อวัสดุงานประดิษฐ
สา
ผักตบชวา
ไม
โสน
เชือกกลวย
กก
ใบลาน
ยานลิเภา
หวาย
ไหม
เกล็ดปลา
กระจูด
กะลามะพราว
ยางพารา
ใบตอง
เปลือกหอย

พบมากในภูมิภาค
ภาคเหนือ

ใชในงานประดิษฐ
กระดาษสา รม ดอกไมตางๆ

สมาชิกกลุม 1. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........ประธานกลุม
2. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
3. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๖๓

ใบความรูที่ 20 เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ผลงานที่เกิดจากการนําความรู ภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ความ
เปนอยูแบบไทย มาสรางสรรคเปนผลงานที่มีความประณีต งดงาม และมีคุณคาทางศิลปะบงบอกความ
เปนชาติไทยไดอยางชัดเจน เชน พานพุม มาลัย กระทง บายศรี เปนตน
ประเภทของงานประดิษฐ
1. งานประดิ ษฐ ด อกไม สด เปน การนํา ดอกไม ส ดมาประดับ หรือ ตกแตง เพื่ อใหเกิ ดความ
สวยงาม เชน มาลัย อุบะ เครื่องแขวน พานพุม
2. งานประดิษฐใบตอง เปนงานประดิษฐที่นําใบตองมาทําเปนภาชนะใสอาหาร หอขนม
กระทง ลอยในวันลอยกระทง บายศรีในพิธีตาง ๆ
3. งานแกะสลักพืชผัก ผลไม เปนงานแกะหรือสลักลวดลายลงบนพืชผักหรือผลไม โดยใชมีด
หรือของมีคม เปนเครื่องมือในการแกะลวดลายใหเกิดลวดลาย ใหเกิดรูปแบบตางๆ เชน แกะสลักเปน
ภาชนะใสอาหาร แกะสลักผักจิ้ม เปนตน
4. งานแกะสลักไม เปนการแกะสลักลวดลายลงบนเนื้อไม โดยการใชสิ่ว คอน เปนเครื่องมือ
ทําใหเกิดลวดลาย เชน การแกะสลักบานประตู บานหนาตาง การแกะสลักภาพประดับฝาผนัง แกะ
เปนรูปสัตวตางๆ
5. งานจักสาน เปนงานที่มีแนวคิดมาจากการสรางรังของนกสวนมากใชวัสดุธรรมชาติ เชน
หวาย ไมไผ ใบลาน กก กระจูด ผักตบชวา ยานลิเภา มาประดิษฐเปนเครื่องใชในครัวเรือน เชน พัด
หมวก งอบ กระจาด กระบุง เปนตน
6. งานปนจากดิน เปนชิ้นงานที่ไดจากการนําดินเหนียวหรือดินอื่นๆ มาทําใหเปนรูปทรงหรือ
ชิ้นงานตามตองการ เชน เครื่องปนดินเผา ตุกตาชาววัง ถวยชามสังคโลก มาลัยดิน

๖๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

ภาพประกอบงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
งานประดิษฐดอกไมสด

งานประดิษฐใบตอง

งานแกะสลักพืชผัก ผลไม

งานแกะสลักไม

งานจักสาน

งานปนจากดิน

คุณคาของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
1. คุณคาทางวัฒนธรรมไทย เปนงานวิจิตรศิลปที่ใชฝมือ ตลอดจนความวิริยะอุตสาหะในการ
สรางสรรคผลงาน ใหมีความประณีตสวยงาม ซึ่งมีรูปแบบไมเหมือนชนชาติอื่น
2. คุณคาทางเศรษฐกิจ สามารถสรางรายได สรางอาชีพใหแกผูมีความชํานาญในดานนี้ เปน
สินคาสงออกที่ทํารายไดใหแกประเทศไทย ทางดานการทองเที่ยว และสรางความประทับใจ เชน การ
ตกแตงหองพักดวยพานพุมดอกไม เครื่องแขวน เปนตน
3. คุณคาทางสังคม สะทอนใหเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมความเปนอยู อีก
ทั้งแสดงถึงความโอบออมอารีของคนไทย ความกตัญู รักชาติ ความสามัคคีในหมูคณะ
4. คุณคาทางจิตใจ การประดิษฐผลงานแตละชิ้น ผูประดิษฐจะเกิดความภาคภูมิใจ เพราะเปน
ผลงานที่สรางสรรคดวยตนเอง ซึ่งตองใชความประณีตพิถีพิถันและความอดทนเปนอยางมาก

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๖๕

ใบงานที่ 20 เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง : ใหนักเรียนแบงกลุมระดมความคิดและเขียนชื่องานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยที่นักเรียน
รูจัก พรอมกับจัดประเภทใหสัมพันธกับงานประดิษฐประเภทนั้นมาใหถูกตอง
ชื่องานประดิษฐ
มาลัยชายเดียว

จัดอยูในงานประดิษฐประเภท
งานประดิษฐดอกไมสด

สมาชิกกลุม 1. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........ประธานกลุม
2. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
3. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........สมาชิกกลุม
4. ชื่อ – นามสกุล.............................................................ชั้น...............เลขที่..........เลขานุการกลุม

๖๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๕)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นกั เรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
6

รายการ
การประดิษฐของใช ของตกแตง
กระบวนการคิดสรางสรรคในงานประดิษฐ
การประดิษฐกรอบรูป
การประดิษฐกลองใสดินสอ
วัสดุของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น
งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย

ดีมาก คอนขางดี

ดี

พอใช

ปรับปรุง

2. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
…………………………………………….............................................................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้น ในการเรียนหนวยตอไป (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………..............................................................................................................
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง หนูนอยนักประดิษฐ

๖๗

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : ____________________ สกุล : __________________วัน____ เดือน_____________ พ.ศ._____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

