ชุดกิจกรรมการเรียนรู (สําหรับนักเรียน)
เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

๖

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คําชี้แจง
การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรี ยนที่ ๑ ฉบั บนี้ เป นการปรั บปรุ งครั้ งที่ ๒ ซึ่ งดํ าเนิ นการโดยมู ลนิ ธิ การศึ กษาทางไกลผ านดาวเที ยม
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ โดยความร ว มมื อ จากคณะทํ า งาน ประกอบด ว ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู
จุดประสงคของชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนปลายทางไดศึกษา/
ทบทวนเอกสารใบความรู ของแตละหนวยการเรียนรู และใชในการฝกทักษะ/ปฏิบัติงานจากใบงาน หรือ
แบบฝกหัด ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูนั้น ๆ ทุกทายหนวยการเรียนรู ทั้งนี้เมื่อครูปลายทางไดตรวจผลการทําใบงาน
ในรายชั่ วโมง สั งเกตพฤติ กรรมการเรี ยนรู อย างต อเนื่ อง และประมวลผลการประเมิ นตนเองของนั กเรี ยน
ทุกหนวยการเรียนรูเพื่อสงเสริมและจัดการสอนซอมเสริมใหนักเรียนเปนรายบุคคล อันจะเกิดประสิทธิผลนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

ข
สารบัญ
หนา
คําชี้แจง การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน
สารบัญ
หนวยการเรียนรูท ี่ ๑ งานบานนารู
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือน เครื่องใชภายในบาน
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือน
ใบงานที่ ๑
เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือน
ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
ใบงานที่ ๒
เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอนื่
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๑ งานบานนารู
หนวยการเรียนรูท ี่ ๒ อาหารและโภชนาการ
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
ใบงานที่ ๓
เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
ใบความรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
ใบงานที่ ๔
เรื่อง การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง คั่วกลิ้งหมู
ใบความรูที่ ๘ เรื่อง สาคูเปยกขาวโพด
ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ขนมปงหนาหมู
ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง น้ําอัญชันมะนาว
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๒ อาหารและโภชนาการ
บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
หนวยการเรียนรูท ี่ ๓ ชางคิดชางทํา
ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชาง และเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
ใบงานที่ ๕
เรื่อง งานชาง และเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง การติดตั้ง และประกอบของใชในบานประเภทตางๆ
ใบงานที่ ๖
เรื่อง การติดตั้ง และประกอบของใชในบานประเภทตางๆ
ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้ง และประกอบของใชในบาน
ใบงานที่ ๗
เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้ง และประกอบของใชในบาน
ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใชในบาน
ใบงานที่ ๘
เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใชในบาน
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชางคิดชางทํา
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ค
หนวยการเรียนรูท ี่ ๔ ชางคิดประดิษฐใช
ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ใบงานที่ ๙
เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ใบความรูที่ ๑๖ เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
ใบความรูที่ ๑๘ เรื่อง การจัดดอกไมทรงกลม
ใบความรูที่ ๑๙ เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
ใบความรูที่ ๒๐ เรื่อง การใชพลังงาน และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง การใชพลังงาน และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
แบบประเมินตนเอง หนวยการเรียนรูที่ ๔ ชางคิดประดิษฐใช
บันทึกการเรียนรู (Learning Logs)
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หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

หนวยการเรียนรูที่ ๑
งานบานนารู

๑

๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือน เครื่องใชภายในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือน เครื่องใชภายในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
ภายในบ า นมี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วั น มากมาย เช น เครื่ อ งเรื อ น
เครื่องใชไฟฟา ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตมีมูลคาในตัวเอง เพราะตองใชเงินซื้อมา ถารูจักใชงานอยางระมัดระวังและ
ดูแลรั กษาอยางถูกวิ ธี จะชว ยยืด อายุการใชงานเครื่องเรือนและเครื่องใช ไฟฟา และประหยัดคาใชจาย
ในการซื้อใหมได
๑) ความหมายของเครือ่ งเรือนเครื่องใชภายในบานและการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
ภายในบาน
- เครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน หมายถึง สิ่งของเครื่องใชที่อยูภายในบาน เชน เครื่องเรือน
เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
- การดู แลรั กษาเครื่ องเรือนเครื่องใชภ ายในบาน หมายถึง การรักษาสิ่งของเครื่องใชที่อยู
ภายในบานอยางถูกวิธี เพื่อใหใชไดนาน ไมสิ้นเปลือง ไมชํารุดเสียหาย
๒) หลักการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน ดังนี้
- ใชงานอยางระมัดระวังไมใหชํารุดเสียหาย
- เมื่อพบวาชํารุดเพียงเล็กนอยและสามารถซอมแซมเองได
- ทําความสะอาดอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ไปพรอม ๆ กับการปดกวาดเช็ดถู
- เลื อ กใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ใ นการทํ า ความสะอาดให เ หมาะสมกั บ ชนิ ด ของวั ส ดุ ที่ ใ ช
ทําเครื่องเรือนและลักษณะงาน
- ศึกษาวิธีการใชและวิธีการทําความสะอาดเครื่องเรือน หรือเครื่องใชไฟฟาตามคูมือการใชงาน
ใหเขาใจแลวปฏิบัติตามอยางระมัดระวัง
- เลื่อนหรือการจัดเก็บเครื่องเรือน หรือเครื่องใชไฟฟาใหเขาที่ หลังจากทําความสะอาดเสร็จ
แลวดวยความระมัดระวัง
๓) ประโยชนของการดูแลรักษาเครือ่ งเรือนเครื่องใชภายในบาน
- เครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานสะอาด สวยงาม นาใช
- ฝกใหรูจักหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งภายในบาน
- ยืดอายุการใชงาน
- สรางลักษณะนิสัยที่ดีในการใชสิ่งของอยางคุมคา
- ประหยัดรายจายของครอบครัวในการซอมแซมหรือซื้อใหม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓

๔) ทักษะการจัดการในการทํางาน และทักษะการทํางานรวมกัน ควรมีทักษะดังนี้
- ทักษะการจัดการในการทํา งาน หมายถึ ง ความพยายามของบุคคลที่จ ะจัด ระบบงาน
ในการทํ า งานเป น รายบุ คคล และจั ดระบบคนในการทํ า งานกลุ ม เพื่ อให งานสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้
- การวิเคราะหงาน
- การวางแผนในการทํางาน
- การปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน
- การประเมินผลการทํางาน
- ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั น หมายถึ ง การทํ า งานเป น กลุ ม ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข
โดยมุงเนนใหทํางานอยางมีกระบวนการ ตามขั้นตอน และฝกการทํางานกลุม งานบานตองอาศัยการทํางาน
รวมกัน เชน ทาสีรั้วบาน งานซอมแซมทอประปา หรืองานครัว

๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
เครื่ องเรื อน เป นสิ่ งที่ มีประโยชน ใช สอย และใชตกแตงห องตาง ๆ ให สวยงามได เชน ตูใสหนังสื อ
ชั้ น วางของ โต ะ รั บ ประทานอาหาร เก า อี้ รั บ ประทานอาหาร โซฟา เก า อี้ รั บ แขก โต ะ รั บ แขก โคมไฟ
เครื่องเรือนตางๆ เหลานี้ ประกอบขึ้นมาจากวัสดุหลายชนิด เชน ไม ผา หนังหรือหนังเทียม เหล็ก สเตนเลสสตีล
พลาสติก ซึ่งวัสดุแตละชนิดตองการการดูแล และวิธีการทําความสะอาดแตกตางกันดังนี้
๑) เครื่องเรือนไม มีจุดเดนอยูที่ความสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อไม แตเมื่อถูกน้ําหรือความชื้น
จะโปงพอง อีกทั้งเกิดรอยขีดขวนจากการใชงานปกติหรือจากสัตวเลี้ยงในบานไดงาย
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนไมมีวิธีการดังนี้
- วางเครื่องเรือนไมในบริเวณที่รม แหง และไมเปยกชื้น
- เครื่องเรือนไมที่มีรอยขีดขวน ใหใชผาแหงสะอาดชุบน้ํามันชักเงาถูรอยขีดขวนนั้น
- เครื่องเรือนไมที่มีฝุนละอองเกาะโดยไมมีรอยเปอนอื่น ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุนละอองหรือใชผาแหง
เนื้อนุมเช็ด
- เครื่องเรือนไมที่เกิดรอยคราบเปนวง ใหใชกระดาษซับชนิดหนาวางทับเหนือรอย แลวใชเตารีดที่รอน
ปานกลางวางนาบซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง จนกวารอยนั้นจะจางหายไป
- เครื่องเรือนไมที่มีรอยคราบจากสีใหใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดออกแลวใชผาชุบน้ํามันชักเงาถูใหสะอาดอีกครั้ง
- เครื่องเรือนไมที่เปอนน้ําตาเทียน ใหขูดน้ําตาเทียนออกแลวใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดใหสะอาด
๒) เครื่องเรือนหวาย หวายเปนวัสดุธรรมชาติ มีลักษณะเปนเสนเหนียวคลายตนไผ นิยมนํามาทํา
เครื่ อ งจั ก สาน และเครื่ อ งเรื อ น เส น หวายที่ นํ า มาใช ทํ า เครื่ อ งเรื อ น มั ก ทาด ว ยสารเคลื อ บเงา เช น
แล็กเกอร หลังถัก สาน พัน สอด ใหเปนรูปทรงตามตองการ
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนหวายทําได ดังนี้
- เครื่องเรือนหวายที่มีฝุ นละอองเกาะ ใหใชไมกวาดขนไกปด ฝุนออก และเช็ ดดวยน้ํ ายาเคลือบเงา
เปนครั้งคราว
- เครื่องเรือนหวายที่มีคราบสกปรกติดแนนซึ่งเช็ดดวยผาแหงไมออก ใหใชเครื่องฉีดพนน้ําชนิดฝอย
ละเอียด หรือฝกบัวฉีดทําความสะอาด และพึ่งแดดใหแหงสนิทกอนเก็บเขาที่เพื่อปองกันเชื้อรา
- เครื่องเรือนหวายที่เกิดการหยอนตัวเปนแอง สามารถทําใหคืนตัวไดบางสวน ดวยการใชน้ําสบูรอน ๆ
เช็ดไปบนเสนหวาย ลางดวยน้ําสะอาด และนําไปผึ่งแดดใหแหง
๓) เครือ่ งเรือนหนัง เครื่องเรือนหนังมี ๒ ประเภท ไดแก เครื่องเรือนหนังแท และเครื่องเรือนหนังเทียม
เครื่ องเรื อนหนั งแท จะดูหรู หราเป นธรรมชาติ และไมอมฝุนเหมือนเครื่องเรือนบุผา สํ าหรั บเครื่องเรื อน
หนังเทียม ผลิตจากพลาสติกประเภทพียู และพีวีซี จะทําเลียนแบบหนังแท จะมีวิธีการดูแลรักษาคลายกัน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๕

การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือนหนังทําได ดังนี้
- เครื่องเรือนหนังแท และหนังเทียมที่มีฝุนเกาะ ใหใชผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ เช็ดทําความสะอาดเปนประจํา
- เครื่องเรือนหนังแท และหนังเทียมที่มีรอยเปอน ใหใชผาชุบน้ําสบูออน ๆ ถูเบา ๆ จนรอยเปอนหมดไป
และใชผาแหงเช็ดใหสะอาดอีกครั้ง
- เครื่องเรือนหนังแทหามใชน้ํายาขัดเงา ที่ไมระบุวาใชกับหนังแทหรือหนังเทียม และสารเคมีที่เปนกรด
ในการทํ า ความสะอาด ให ใ ช น้ํ า ยาทํา ความสะอาดหนั งแทเ ทา นั้น และใชน้ํ ายารัก ษาหนั งเช็ด ถู
เปนประจํา เพื่อปองกันไมใหหนังแตก หรือแข็งกระดาง
- เครื่องเรือนหนังแท และหนังเทียมหามใชน้ํายาที่มีน้ํามันสน ทินเนอร และแอลกอฮอลเปนสวนผสม
ในการทําความสะอาด
๔) เครื่ อ งเรื อ นบุ ผ า ผาทํ าจากวั สดุ ธรรมชาติ เมื่ อใช งานจะรู สึ กถึ งความสบายเพราะไม ร อน แต จะพบ
ปญหาเกี่ยวกับฝุนละอองเกาะติด และเครื่องเรือนมีความชื้น ทําใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงค
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนบุผาทําได ดังนี้
- เครื่องเรือนบุผาที่มีฝุนละอองเกาะติด ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุนออกหรือใชเครื่องดูดฝุน ดูดฝุนละออง
ไปทิ้งเปนประจํา
- เครื่องเรือนบุผาที่เปยกน้ําใหรีบใชผาซับน้ําออกใหหมดแลวใชไดรเปาผมเปาใหแหง
- เครื่องเรือนบุผาที่มีขนของสัตวเลี้ยง เชน แมว สุนัข เกาะติด ใหใชลูกกลิ้งชนิดมีกาวกลิ้งบริเวณที่มีขนสัตว
หรื อใช กระดาษกาวพั นรอบนิ้ วมื อโดยให ด านที่ มี กาวหั นออกด านนอก แล วแตะบริ เวณที่ มี ขนสั ตว
เพื่อเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ
๕) เครื่องเรือนโลหะ โลหะที่นิยมทําเปนเครื่องเรือน เชน เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลสสตีล โครเมียม ซึ่ง
เครื่องเรือนที่ทําจากโลหะเหล านี้จะแข็งแรง ทนทาน แตบางชนิดอาจไมทนต อความชื้นและเกิดสนิมได เช น
เครื่องเรือนที่ทําจากเหล็ก
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนโลหะทําได ดังนี้
- จัดวางเครื่องเรือนโลหะในบริเวณที่แหง ไมชื้นแฉะ
- เช็ดทําความสะอาดเครื่องเรือนโลหะดวยผาแหงสะอาดเปนประจํา
- ถาเครื่องโลหะเปยกน้ําควรเช็ดใหแหงทันที
นอกจากเครื่ อ งเรื อ นที่ ก ล า วมานี้ ป จ จุ บั น ยั ง มี เ ครื่ อ งเรื อ นพลาสติ ก ผลิ ต ออกมาให ใ ช กั น
มากขึ้น แตไมคอยทนทานตอการใชงาน เพราะเมื่อใชไประยะหนึ่งจะกรอบและแตกหักไดงาย การดูแลรักษา
และทําความสะอาดเครื่องเรือนพลาสติก ทําไดโดยไมวางในที่มีแดด ใชฟองน้ําชุบน้ํายาลางจานหรือผสม
ผงซักฟอก ขัดถูแลวลางออกดวยน้ําสะอาด จากนั้นเช็ดใหแหงจึงนํามาใชงาน

๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบงานที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบเครื่องเรือนมาคนละ ๑ ชนิด พรอมบอกวิธีการดูแลรักษา

วิธีการดูแลรักษา
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
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……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
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…….…………….…………….…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
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ชือ่ ..........................................................................นามสกุล........................................ชั้น.................เลขที่......................

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๗

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งทํางานไดดวยพลังงานไฟฟามีหลายชนิด เชน โทรทัศน ตูเย็น เครื่องเสียง
พัดลม เตาไมโครเวฟ กระติกน้ํารอน เตารีด
การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา แตละชนิดมีวิธีการแตกตางกัน ซึ่งศึกษาไดจากคูมือการใช
และการดูแลรักษาที่แนบมากับเครื่องใชไฟฟาเมื่อซื้อมาใหม ๆ ดังตัวอยาง
โทรทัศน
การดูแลรักษา
- เลื อ กใช เ สาอากาศคุ ณ ภาพดี ติ ด ตั้ ง นอกบ า น โดยหั น เสาอากาศไปทางที่ ตั้ ง ของสถานี
ในลักษณะตั้งฉาก
- วางโทรทัศนในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดดี และหางผนังอยางนอย ๑๐ เซนติเมตร เพื่อใหระบาย
ความรอนจากตัวเครื่องไดสะดวก
- ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป เพราะจะทําใหหลอดภาพมีอายุสั้น และเปลืองพลังงาน
- เมื่อเลิกใชงานควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
การทําความสะอาด
- ถาเปนโทรทัศนธรรมดาที่มีหนาจอเปนกระจก และมีตูดานหลัง ใหเช็ดตูดวยผาแหงนุม ๆ สวนจอภาพ
ใชผาแหงชุบน้ําบิดหมาด ๆ เช็ดแลวใชผาแหงนุม ๆ เช็ดอีกครั้ง
- ถาเปนโทรทัศนจอแบนแบบไมมีตูดานหลังหรือเรียกวาจอแอลซีดี ใหใชผาออนนุมชุบน้ําอุนบิดหมาด ๆ
เช็ดหนาจอไปทางเดียวกันจากบนลงลาง หรือซายไปขวาก็ได

๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

-

ตูเย็น
การดูแลรักษา
ไมควรเปด ปดตูเย็นบอยหรือใสของรอนในตูเย็น เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
ไมควรใสของในตูเย็นจนแนนเพราะจะทําใหความเย็นหมุนเวียนไมสะดวก อาหารที่ไมไดรับความเย็น
เพียงพออาจเนาเสียได
หมั่ นละลายน้ํ าแข็ งเมื่ อสั งเกตเห็ นว าน้ํ าแข็ งเกาะช องแช แข็ งหนาเกิ น ๑ เซนติ เมตร โดยกดสวิ ตซ
ละลายน้ําแข็ง
หามใชมีด ของแหลมหรือของมีคมแซะน้ําแข็งในชองแชแข็ง
ตั้งอุณหภูมิภายในตูเย็นใหเหมาะสมตามคูมือการใชงานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา
การทําความสะอาด
ใชผานุมชุบน้ําบิดหมาด ๆ เช็ดภายนอกตูเย็น สวนภายในใช ผาชุบน้ํายาทําความสะอาด บิดหมาด ๆ
เช็ด สําหรับถาดหรือชั้นวางที่ถอดได ใหถอดออกมาลางดวยน้ํายาลางจาน และน้ําสะอาด จากนั้นผึ่งหรือ
เช็ดใหแหงแลวนํามาใสในตูเย็นดังเดิม

พัดลม
การดูแลรักษา
- อยาเสียบปลั๊กทิ้งไวโดยเฉพาะพัดลมที่มีระบบรีโมตคอนโทรล
- เมื่อไมตองการใชพัดลมควรปดไวเพื่อใหมอเตอรไดพักและไมเสื่อมสภาพเร็วเกินไป
- ควรวางพัดลมใหหางจากผนังหองประมาณ ๑๐-๑๒ นิ้ว

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๙

การทําความสะอาด
- ถอดใบพัด และตะแกรงครอบใบพัด แลวนําไปลางทําความสะอาด ผึ่งลมหรือเช็ดใหแหงกอนนํามา
ประกอบเขากับตัวพัดลม
- หยอดน้ํามันจักร บริเวณจุดหมุนของพัดลม เพื่อปองกันไมใหฝดและเกิดเสียงดังขณะพัดลมหมุน

เครื่องเสียง
การดูแลรักษา
- ไมวางเครื่องเสียงไวใกลหนาตางหรือที่ที่แสงแดดสองถึง หรือวางไวใกลอางน้ําหรือกอกน้ํา หรือที่ที่มี
ความชื้นสูง
- ไม ควรใช ของแหลมหรื อของมี คมงัดแงะเครื่องเสีย งในกรณีที่แถบบัน ทึกเสียงติดที่ตัว เครื่องหรือ
แผนซีดีคางในตัวเครื่อง ควรนําไปใหชางซอมแซม
การทําความสะอาด
- ภายนอกใชไมกวาดขนไกปดฝุนหรือใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดฝุนออก
- ภายในควรใชน้ํายาลางหัวเทปหรือน้ํายาลางหัวอานซีดีเดือนละ ๑ ครั้ง โดยปฏิบัติตามคูมือที่แนบมา
กับผลิตภัณฑ
-

๑๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
เตาไมโครเวฟ
การดูแลรักษา
- ใชภาชนะเฉพาะที่ใชกับไมโครเวฟเทานั้น และภาชนะอุนอาหาร ควรเลือกใชที่มีฝาปด เพื่อปองกัน
อาหารกระเด็นเปอนภายในเตาไมโครเวฟ
- ตั้งอุณหภูมิในการอุนอาหารหรือปรุงอาหารใหเหมาะสมตามคูมือการใชงาน
การทําความสะอาด
- ภายนอก และภายในเตาไมโครเวฟ ใช ผ า นุ ม สะอาดชุ บ น้ํ า ผสมน้ํ า ยาล า งจานบิ ด หมาดๆ เช็ ด
แลวเช็ดซ้ําดวยผาแหงเนื้อนุม
- ถามีรอยเปอนบนเตาไมโครเวฟที่ไมสามารถเช็ดออกดวยน้ํายาลางจานได ใหโรยผงเบกกิงโซดาหรือ
ผงฟูลงบนฟองน้ําแลวลงไปขัดบริเวณที่เปอน จากนั้นเช็ดดวยผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือผาแหงเช็ด

-

กระติกน้ํารอนไฟฟา
การดูแลรักษา
ถาไมมีน้ําในกระติกน้ํารอนไฟฟา หามเสียบปลั๊กทิ้งไว
ตรวจดูสายไฟของกระติกน้ํารอนไฟฟา กอนใชวาประกอบแนนติดกับตัวเครื่องหรือไม และมีการชํารุดหรือไม
หามใชแผนขัดหรือของมีคมขูด จะทําใหสารเคลือบภายในกระติกน้ํารอนไฟฟาหลุดออกมา
ไมควรวางกระติกน้ํารอนไฟฟาใกลบริเวณที่มีน้ําเพราะอาจเกิดไฟฟาลัดวงจร และเกิดสนิมได
การทําความสะอาด
ภายนอกใชผาชุบน้ําผสมน้ํายาลางจานเช็ด แลวเช็ดตามดวยผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือผาแหงเช็ด
ภายในกระติกถามีตะกอนควรเทน้ํ าออกใหหมดกอน รอใหกระติกน้ํารอนไฟฟาเย็น จึ งนําไปลาง
โดยใชฟองน้ําชุบน้ําเช็ดใหทั่วแลวลางดวยน้ําสะอาด จากนั้นคว่ําใหแหงกอนนํามาใช

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

-

๑๑

เตารีด
การดูแลรักษา
เตารีดตองแหงอยูเสมอ เวลาฉีดพนน้ําลงบนผา ตองทําใหหางจากเตารีด
ถาแผนความรอนของเตารีดที่สัมผัสกับผาทําดวยเหล็กควรทาน้ํามันหลอลื่นหรือเทียนไขหรือน้ํายา
เคลือบเตารีดทุก ๒ เดือน
ปรับอุณหภูมิเตารีดใหเหมาะสมกับชนิดของผาที่จะรีด โดยดูจากคูมือการใชงานที่แนบมากับเตารีด
การทําความสะอาด
ถอดปลั๊กแลวใชผาแหงนุม ๆ เช็ดทั่วเตารีดขณะยังอุน ๆ
ถาเตารีดมีรอยไหมใหถูเตารีดกลับไปกลับมาบนใบตองดานที่มีนวล จนใบตองเกือบไหมเปนสีน้ําตาล
จะทําใหรอยไหมหลุดไดงาย และทําใหเตารีดรีดไดลื่นขึ้น

๑๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบงานที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนวิธีการดูแลรักษา และทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา

วิธีการดูแลรักษา
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
…….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……
……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….…………….……
……….…………….…………….…………….…………….…………………….…………….…………….…………….………
…….…………….…………….…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
….…………………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………………….……
……….…………….…………….…………….…………….…………….……………………….…………….…………….……
……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….
…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………
….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….………
…….…………….…………….…………….…………………….…………….………………….…………….…………….……
……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
กลุมที่……………
สมาชิกในกลุม
๑……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
๒……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
๓……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
๔……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…
๕……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……………………………………………

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๓

ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
การทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น เชน การทํางานบาน การทํารายงานกับเพื่อนในกลุม
การเก็ บ ขยะรอบชุ มชนที่ อาศั ย อยู ควรมี มารยาทที่ดีตอกัน เพื่อใหทุกคนที่ทํางานรว มกัน มีความสบายใจ
ในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหงานตาง ๆ สําเร็จอยางรวดเร็ว ราบรื่น ไมมีปญหา และไดผลงานที่มีคุณภาพ
มารยาทในการทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น มีแนวทางดังนี้
๑) ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวงดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย
๒) ไมเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผูอื่น เพราะการเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผูอื่นเปนการแสดงความไมมีน้ําใจ
ทําใหผูอื่นเดือดรอน จึงไมมีใครตองการทํางานรวมดวย
๓) มีความกลาในการเสนอความคิดเห็นอยางมีเหตุผล และไมผิดศีลธรรมเพื่อใหการทํางานประสบความสําเร็จ
เกิดประโยชนตอสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
๔) ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เพราะความคิดเห็นของผูอื่นอาจจะมีประโยชนตอการทํางาน
และกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย
๕) ยอมรับมติสวนใหญของผูรวมงาน มาใชเปนแนวปฏิบัติในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย
๖) ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน ตามกําลังความสามารถและโอกาสที่พบ
๗) พู ด คุ ย ด ว ยวาจาสุ ภ าพ ไม ต ะคอกเสี ย งดั ง และไม แ สดงกิ ริ ย าอาการไม เ หมาะสม เมื่ อ เกิ ด
ความไมพอใจในขณะที่ทํางานรวมกัน
๘) ไมคัดลอก เลียนแบบผลงานของผูอื่น ในกรณีการสรางผลงานตาง ๆ เชน ประดิษฐสิ่งของเครื่องใช
ทํารายงาน ทําโครงงาน ตองไมเลียนแบบความคิดของผูอ ื่น
๙) รวมมือรวมใจในการระดมความคิดในการแกปญหา ใหสําเร็จลุลวง
๑๐) กล า วคํ า ว า ขอบคุ ณ เมื่ อผู อื่ น ทํ างานแทนหรื อช ว ยเหลื องานของตนเอง และกล า วขอโทษ
เมื่อทํางานผิดพลาด
๑๑) มีน้ําใจและรูจักชื่นชมผูอื่นเมื่อทํางานไดดี และไมซ้ําเติมผูที่ทํางานผิดพลาด

๑๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานบานนารู
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง
ที่

รายการ

ดีมาก คอน

ดี

พอใช ปรับปรุง

ขางดี

๑. การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
๒. การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๓. การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๔. มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
2. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
……………………………………………..............................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทําใหดีขึ้น ในการเรียนหนวยตอไป (สามารถเขียนไดมากกวา 1 อยาง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

หนวยการเรียนรูที่ 2
อาหารและโภชนาการ

๑๕

๑๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
อาหารเปนสิ่งจํ าเป นตอการดํารงชี วิ ต เพราะเมื่ อรับประทานอาหารเขาไปจะทําใหร างกายแข็ งแรง
เจริ ญเติ บโตสมวั ย และมีพลั งงานในการทํ ากิ จกรรมตาง ๆ ระหวางวั น ทุกคนจึงต องรั บประทานอาหารที่มี
ประโยชน และเพียงพอตอความตองการของรางกายทั้ง ๓ มื้อ ไดแก มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น ซึ่งนักเรียน
สามารถชวยเหลือผูปกครองในการจัดอาหารใหสมาชิกแตละคนในครอบครัวได
หลักการจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
การจัดอาหารใหสมาชิกแตละคนในครอบครัวมีหลักการ ดังนี้
๑) จัดอาหารใหมีคุณคาทางอาหารครบทั้ง ๕ หมู เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารที่มีประโยชน
เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร ไขมัน สําหรับนําไปใชในการสรางเสริมรางกายใหเจริญเติบโต
สมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
หมูที่ ๑ เนื้อสัตว นม ไข ถั่วเมล็ดแหง อาหารทะเล มีโปรตีน ชวยใหรางกายเจริญเติบโต ซอมแซม
สวนที่สึกหรอ
หมูที่ ๒ ขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน มีคารโบไฮเดรต ชวยใหรางกายมีพลังงานทํากิจกรรมตางๆ
หมู ที่ ๓ ผั ก ใบเขี ย วและผั ก อื่ น ๆ มี วิ ต ามิ น และใยอาหารช ว ยให ร า งกายทํ า งานเป น ปกติ
และขับถายสะดวก
หมู ที่ ๔ ผลไม ต า ง ๆ มี วิ ต ามิ น เกลื อ แร และใยอาหาร ช ว ยให ร า งกายทํ า งานเป น ปกติ
และขับถายสะดวก
หมูที่ ๕ ไขมันจากพืชและสัตว ไดแก น้ํามันพืช น้ํามันสัตว เนย ชวยใหรางกายอบอุนและมีพลังงาน
ทํากิจกรรมตาง ๆ
๒) จัดอาหารใหเหมาะสมกับเพศ และวัยของสมาชิกแตละคนในครอบครัว
๒.๑) วัยเรียน อายุ ๖-๑๒ ป วัยเรียนเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโตและมีกิจกรรมที่ตอง
เคลื่อนไหวรางกายเกือบตลอดเวลา จึงตองการอาหารประเภทโปรตีน เชน เนื้อสัตว นม ไข ถั่วเมล็ดแหง
และอาหารที่ใหพลังงาน เชน ขาว แปง เผือก มัน เปนหลัก และรับประทานอาหารทะเล เพราะมีสารไอโอดีน
ป อ งกั น โรคเอ อ หรื อ ป ญ ญาอ อ น และรั บ ประทานผั ก ผลไม เพื่ อ ช ว ยให ร า งกายทํ า งานเป น ปกติ แ ละ
ขับถายสะดวก
๒.๒) วัยรุน อายุ ๑๒-๒๐ ป วัยรุนเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง ตองใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นในการเรียนการเลนกีฬา และการทํากิจกรรมตาง ๆ ในขณะเดียวกัน วัยรุนก็มีความตองการรักษารูปราง
ไมใหอวนหรือผอมมากเกินไป ดังนั้น อาหารที่วัยรุนควรรับประทาน ไดแก อาหารหลัก ๕ หมูที่มีปริมาณมากใน

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๗

มื้อเชาและมื้อกลางวัน ลดปริมาณอาหารเย็น มีอาหารประเภทเครื่องจิ้ม เพื่อรับประทานกับผักและรับประทาน
ผลไมทุกมื้อ
๒.๓) วั ย ผู ใ หญ ห รื อ วั ย ทํ า งาน อายุ ๒๐-๖๐ ป วั ย ผู ใหญ ห รื อ วั ย ทํ า งานเป น วั ย ที่ ร า งกาย
เจริญเติบโตเต็มที่ มีสมรรถภาพทางรางกายสูงสุดโดยไมมีการสรางเสริมเนื้อเยื่อเพื่อการเจริญเติบโตอีก มีความ
ตองการอาหารนอยกวาวัยรุน และมักพบปญหารางกายไดรับพลังงานมากเกินไปและใชไมหมด อาหารสวนเกินจึงถูก
สะสมไวในรูปของไขมัน ทําใหน้ําหนักตัวเกิน จนเปนโรคอวน ดังนั้นจึงควรลดอาหารที่ใหพลังงานมาก เชน ขาว แปง
น้ําตาล เผือก มัน น้ํามันพืช น้ํามันสัตว เนย และรับประทานอาหารใหหลากหลาย ครบทั้ง ๕ หมู โดยเฉพาะผักและ
ผลไมตองรับประทานทุกมื้อ รับประทานอาหารมื้อเชาและกลางวันแคพออิ่ม และลดปริมาณอาหารมื้อเย็นลง
๒.๔) วั ย ผู สู ง อายุ อายุ ๖๐ ป ขึ้ น ไป วั ย ผู สู ง อายุ เ ป น วั ย ที่ ร า งกายเสื่ อ มสภาพ เช น
ฟนเสื่อมสภาพ ประสาทสัมผัสกลิ่นและรสเสื่อมลง ระบบการยอยและดูดซึมอาหารทํางานไดนอยลง จึงควร
ลดอาหารประเภทขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน อาหารที่มีไขมันสูง เชน แกงกะทิ ขนมที่มีสวนผสมของกะทิ
อาหารทอด นมสด เนื้ อสั ตวติดมัน งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล งดรับประทานอาหารจัด รับ ประทาน
อาหารที่ยอยงาย ดื่มนมพรองมันเนยและรับประทานผักและผลไมสดที่เคี้ยวงาย ยอยงายทุกมื้อ เชน มะละกอ
สุก สมเขียวหวาน สับปะรด
๓) จัดอาหารใหมีปริมาณเพียงพอกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว
ทุกคนไดรับประทานอาหารอิ่มทอง ทั้งขาว กับขาว ผักและผลไม
๔) จัดอาหารใหนารับประทาน เพื่อไมใหผูรับประทานเกิดความเบื่อหนายและไดรับสารอาหารซ้ํา ๆ
โดยจัดให รายการอาหารแต ละมื้อแต ละวั นไม ซ้ํากั นทั้ งรสชาติและลั กษณะของอาหาร รวมถึงมี การจัดตกแต ง
อาหาร เชน การแกะสลักฟกทองเปนภาชนะใสนํ้าพริก การจัดผักเปนกลุม ๆ วางรอบถวยน้ําพริก แกะสลักแตงกวา
และพริกชี้ฟาแดงตกแตงจานขาวผัด

๑๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบงานที่ ๓ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําชี้แจง ใหนักเรียนจัดอาหารใหเหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยแตกตางกันอยางนอย
๒ คน แลวบันทึกลงในตาราง
ชื่อสมาชิก

ชวงวัย
มื้อเชา

๑………………

๒……………….

๓……………….

๔……………….

๕……………….

๖……………….

รายการอาหาร
มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๙

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
การเตรี ย มการประกอบอาหารและเครื่อ งดื่ มให ส มาชิ กในครอบครั ว เปน งานบริก ารสมาชิก ใน
ครอบครัวที่นักเรียนสามารถชวยแบงเบาภาระผูปกครองได และทําใหสมาชิกในครอบครัวไดรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย
๑. ความหมายของการเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
การเตรี ย มอาหารและเครื่ อ งดื่ ม หมายถึง การเตรีย มอาหารสด อาหารแห ง เครื่อ งปรุง รสหรื อ
สวนผสมของเครื่องดื่ม การเตรียมอุปกรณประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มใหพรอมใชงาน การจัดตกแตง
อาหารหลังปรุงสุกแลว และการจัดตกแตงภาชนะใสเครื่องดื่มใหสวยงามกอนเสิรฟ
การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง การปรุงอาหารใหสุกดวยวิธีตาง ๆ การผสมเครื่องดื่ม
การปรุงแตงรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
๒. การวางแผนการเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
กอนการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ใหสมาชิกในครอบครัวควรมีการวางแผน เพื่อชวย
ประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะการทํางานตามลําดับขั้นตอนจะชวยลดความซ้ําซอนในการทํางาน นอกจากนี้
ยังชวยประหยัดคาใชจาย เนื่องจากจะไดตรวจสอบเครื่องปรุงและสวนผสมที่มีอยูแลว โดยไมตองซื้อใหม
๓. การเตรียมเครื่องปรุงและสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม
๓.๑ การทําความสะอาดและเตรียมอาหารลักษณะตาง ๆ เชน ลาง หั่น สับ บุบ ปอก ซอย
๓.๒ การชั่งและการตวงเครื่องปรุงของอาหาร และสวนผสมของเครื่องดื่ม เชน เครื่องชาง ถวยตวง ชอนตวง
๔. การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับประทานในครอบครัว นอกจากจะตองเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดใหม
และประกอบอาหารอยางมีอนามัยแลว ตองรูจักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหารจากดิบจนกระทั่งสุก
๕. การจัดตกแตงอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดตกแตงอาหารและเครื่องดื่ม เปนงานศิลปะที่ทําใหอาหารและเครื่องดื่มธรรมดา ๆ มีความสวยงาม
และนารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้
- ผักและผลไมแกะสลักใชตกแตงอาหาร
- ขาวสวยนํามากดลงในถวยหรือพิมพรูปตาง ๆ วางคว่ําลงในจานแลวเคาะขาวออก จะไดกอนขาวที่สวยงาม
แปลกตา
- แกวเครื่องดื่มตกแตงดวยดอกไมหรือผลไมหั่นเปนชิ้น ๆ
- อางเครื่องดื่มผลไมผสม ตกแตงดวยผลไมหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาเล็ก ๆ ใสลงในอางเครื่องดื่ม

๒๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบงานที่ ๔ เรื่อง การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียมการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ตอนที่ 1
คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุมรวมกันวางแผนการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ๑ ชนิดสําหรับสมาชิก
ในครอบครัว ๑ คน แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนตามหัวขอตอไปนี้
๑) ชื่ออาหารและเครื่องดื่ม และเหตุผลที่เลือกรายการอาหารและเครื่องดื่ม

๒) วัยของสมาชิกที่จะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

๓) เครื่องปรุงและสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม

๔) อาหารสดที่ตองซื้อ และวิธีการเลือกซื้อ

๕) การเตรียมเครื่องปรุง สวนผสม และอุปกรณในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๑

ตอนที่ 2
คําชี้แจง ใหนักเรียนแบงกลุมรวมกันวางแผนการเตรียมการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ๑ ชนิดสําหรับสมาชิก
ในครอบครัว ๑ คน แลวนําเสนอหนาชั้นเรียนตามหัวขอตอไปนี้
๖) วิธีการปรุงอาหารและผสมเครื่องดื่ม

๗) การจัดตกแตงอาหารและเครื่องดื่ม

กลุมที่……………
สมาชิกในกลุม
๑ ชื่อ……….…………………….………….…….…นามสกุล.………………………………ชั้น……….…..…เลขที่……….……..
๒ ชื่อ……….…………………….………….…….…นามสกุล.………………………………ชั้น……….…..…เลขที่……….……..
๓ ชื่อ……….…………………….………….…….…นามสกุล.………………………………ชั้น……….…..…เลขที่……….……..

๒๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๗ เรื่อง คั่วกลิ้งหมู
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง คั่วกลิ้งหมู
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คั่วกลิ้งหมู
วัตถุดิบคั่วกลิ้งหมู
1. เนื้อหมูสับ ๒๕๐ กรัม
2. พริกแกงคั่วกลิ้ง ๑ ๑/๒ ชอนโตะ
3. ตะไครซอย ๑ ชอนโตะ
4. พริกชี้ฟาแดงหั่น ๑ เม็ดใหญ
5. ใบมะกรูดหั่นฝอย ๑ ชอนโตะ
6. พริกไทยออน ๑ ชอนโตะ
7. น้ําปลา ๑ ชอนโตะ
8. น้ําเปลา ๓ ชอนโตะ
วิธีทําคั่วกลิ้งหมู
ขั้นตอนที่ ๑ : ผัดพริกแกง
ตั้งกระทะโดยใชไฟกลาง พอกระทะรอนใสน้ํามันลงไปตามดวยพริกแกงคั่วกลิ้ง ผัดใหมีกลิ่นหอม
ขั้นตอนที่ ๒ : ใสหมูสับ + ปรุงรส
1. นําหมูสับที่เตรียมไวใสลงไป ผัดใหหมูสับเขากับน้ําพริกแกง ระหวางนี้เติมน้ําเปลาตมสุกที่เตรียมไว
จะไดผัดไดงายขึ้น
2. เมื่อสวนผสมเขากันดีแลว ปรุงรสดวยผงปรุงรสและน้ําปลา ผัดใหเขากันอีกครั้ง
3. นําพริกไทยออน ตะไครซอย ใบมะกรูดซอย และพริกชี้ฟาแดง ใสลงไปผัดใหเขากัน เมื่อหมูสุกและ
ทุกอยางเขากันดี
4. นําคั่วกลิ้งหมูที่สุกแลวจัดเสิรฟใสจาน ตกแตงดวยใบโหระพา พริกชี้ฟาแดงซอย และใบมะกรูดซอย
กินกับผักเครื่องเคียงตามชอบ

ที่มา https://www.wongnai.com/recipes/stir-fried-minced-pork-with-yellow-curry-paste?ref=ct

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๓

ใบความรูที่ 8 เรื่อง สาคูเปยกขาวโพด
หนวยการเรียนรูที่ 8 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง สาคูเปยกขาวโพด
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

สาคูเปยกขาวโพด
วัตถุดิบสาคูเปยกขาวโพด
๑. สาคูเม็ดเล็ก ๑ ถวย
๒. ขาวโพดหวานตมสุกแกะเปนเม็ด ๒ ฝก
๓. น้ําเปลา ๔ ถวย
๔. น้ําตาลทรายขาว ๑ ถวย
๕. กะทิ ๒๕๐ กรัม
๖. แปงสาลีอเนกประสงค ๑ ชอนชา
๗. เกลือปน ๑ ชอนชา
วิธีทําสาคูเปยกขาวโพด
๑. ตั้งกระทะใสน้ําเปลาลงไปรอใหน้ําเดือด ตามดวยเม็ดสาคู คอยๆ คนจนเม็ดสาคูใส
๒. ใสน้ําตาลลงไปคนจนน้ําตาลละลาย หลังจากนั้นจึงใสขาวโพดลงไปคนใหเขากันอีกครั้ง พักไว
๓. ทํากะทิราดหนาโดยนํากะทิผสมเกลือ ผสมแปงสาลี คนใหแปงสาลีละลาย นําขึ้นตั้งไฟ คนจนทุกอยางเขากันดี
จึงปดไฟ
๔. จัดเสิรฟโดยนํากะทิราดบนตัวสาคูเปยกขาวโพด
ที่มา http://www.foodtravel.tv/recipe.aspx?...

๒๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรูที่ ๙ เรื่อง ขนมปงหนาหมู
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เรื่อง ขนมปงหนาหมู
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ขนมปงหนาหมู
วัตถุดิบสําหรับทําขนมปงหนาหมู
๑. ขนมปง ๓ แผน
๒. เนื้อหมูสันในสับ ๕๐ กรัม
๓. กระเทียม ๒ กลีบ
๔. พริกไทย ๑๐ เม็ด
๕. รากผักชี ๑ ราก
๖. น้ํามันหอย ๑ ชอนโตะ
๗. ไขไก ๑ ฟอง
๘. ซีอิ๊วขาว ๒ ชอนชา
๙. น้ํามันปาลม ๓-๔ ถวยตวง
วัตถุดิบสําหรับทําอาจาด
๑. น้ําสมสายชู ๒ ชอนโตะ
๓. น้ําตาล ๔ ชอนโตะ
๓. น้ําสะอาด ๑/๒ ถวยตวง
๔. เกลือ ๑ หยิบมือ
๕. หอมแดงซอย ๑ ชอนโตะ
๖. พริกชี้ฟาแดง หั่นครึ่งเม็ด
๗. พริกชี้ฟาเหลือง หั่นครึ่งเม็ด
๘. แตงกวาหั่น ๑ ลูกเล็ก

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
วิธีทํา
ขั้นตอนที่ ๑ : หมักหมูสับ
- ตํากระเทียม พริกไทย และรากผักชี ใหแหลก
- หมักหมูสับโดยใสหมูสับลงไปในครกเลย ตําจนเขากันใสน้ํามันหอยและซีอิ๊วขาว ตําตอจนเขากัน
- เติมไขไกลงไปครึ่งฟองแลวหมักทิ้งไวสัก 10 นาที
ขั้นตอนที่ ๒ : เตรียมขนมปง
- ระหวางรอหมักหมูเตรียมขนมปง หั่นขอบขนมปงแลวนําไปปงใหขนมปงแหง ถาไมมีที่ปงขนมปง
หรือเตาอบ ใหวางบนตะแกรงแลวตากจนขนมปงแหงกอน หลังจากนั้นหั่นขนมปงเปน ๔ ชิ้น
- ตักหมูสับที่หมักแลวโปะลงบนขนมปง กดหมูใหติดขนมปง เวลาทอดจะไดไมหลุด
- วางผักชีลงตรงกลางหมูสับ ทาไข (อีกครึ่งฟองที่เหลือ) ลงบนหนาหมูสับ
ขั้นตอนที่ 3 : ทอดขนมปงหนาหมู
- ตั้งกระทะใหรอน จากนั้นใสน้ํามันปาลมลงไป
- เมื่อน้ํามันรอนใสขนมปงหนาหมูลงไป ทอดจนเหลืองแลวกลับดาน
- เมื่อสุกทั้งสองดานแลวตักพักไวบนกระดาษซับน้ํามัน
ขั้นตอนที่ 4 : ทําน้ําอาจาด
- ผสมน้ําสะอาด น้ําสมสายชู น้ําตาล และเกลือ ตั้งไฟออน ๆ เคี่ยวใหเขากัน จนน้ํางวดลงเล็กนอย
- ทิ้งน้ําอาจาดไวจนเย็น แลวจึงเทราดลงบนแตงกวา หอมแดง พริกชี้ฟาแดง และพริกชี้ฟาเหลือง
- นําขนมปงหนาหมูจัดลงในจานที่ตองการจัดเสิรฟ แลวเสิรฟคูกับน้ําอาจาด
ที่มา https://www.wongnai.com/recipes/fried-bread-with-minced-pork-spread?ref=ct

๒๕

๒๖

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๑๐ เรื่อง น้ําอัญชันมะนาว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เรื่อง น้ําอัญชันมะนาว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

น้ําอัญชันมะนาว
สวนผสม น้ําอัญชันมะนาว
๑. ดอกอัญชันสด ๑๐๐ กรัม
๒. น้ํา ๒ ถวยตวง
๓. น้ําเชื่อม ๔ ชอนโตะ
๔. น้ํามะนาว (ตามชอบ)
๕. น้ําแข็ง ๑ แกว
๖. เกลือ ๑ หยิบมือ

วิธีทําน้ําอัญชันมะนาว
๑. ตมดอกอัญชันในน้ํา ปดฝาตมประมาณ ๒-๓ นาที จนเดือด ยกลงจากเตา ยกลงกรองดอกอัญชัน
ออกเอาเฉพาะน้ํา เตรียมไว
๒. รอจนน้ําอัญชันเริ่มอุน ใสเกลือ น้ําเชื่อมลงไป ตามดวยน้ํามะนาว คนผสมใหเขากัน ชิมรสตามชอบ
เทใสแกวที่มีน้ําแข็ง พรอมดื่ม
ที่มา https://cooking.kapook.com/view70045.html

หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง อาหารและโภชนาการ
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง

ที่

รายการ

ดีมาก

คอน
ขางดี

ดี

พอใช ปรับปรุง

๑. การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
๒.
ใหสมาชิกในครอบครัว
๓. ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
๔. ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
๕. ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
6. น้ําอัญชันมะนาว

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

๒๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ช่างคิดช่างทํา

๒๙

๓๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง งานช่าง และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง งานช่าง และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เครื่องมือช่างไฟฟ้า
ไฟฟ้ าเป็ นสิ่ งจํ าเป็ นที่ ทุ กบ้ านต้ องมี ต้ องใช้ ในชี วิ ตประจํ าวั น อุ ปกรณ์ ที่ ช่ างไฟฟ้ าจํ าเป็ นต้ องมี ติ ดตั ว
เป็นประจํา เผื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการดํารงชีวิตประจําวัน เครื่องมือช่างไฟฟ้า
เบื้ อ งต้ น ที่ จ ะอํ า นวยความสะดวกแก่ ช่ า งไฟฟ้ า ในการทํ า งานต่ า ง ๆ ให้ ส ะดวก รวดเร็ ว และสวยงาม
ซึ่ง 10 อุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้ามีที่จําเป็นต้องใช้ ดังนี้
1. ไขควงและไขควงวัดไฟ เป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับ
ช่ า งไฟใช้ ใ นการขั น สกรู ต่ อ ฟิ ว ส์ ใส่ ส วิ ต ซ์ ถอนตะปู เ กลี ย ว
ออกจากที่ ยึ ด ส่ วนไขควงวั ดไฟใช้ ในการตรวจเช็ คกระแสไฟ
โดยไขควงมีด้วยกัน 2 แบบ คือ
- ไขควงปากแบน ใช้ ขั น สกรู ที่ มี ลั ก ษณะของร่ อ งหั ว สกรู
ตามแนวขวาง
- ไขควงปากแฉก ใช้ขันสกรู
ที่มีลักษณะของร่องหัวสกรูเป็น
รูปสี่แฉก
ข้อแนะนําการใช้ไขควง
- ไม่ควรใช้ไขควงแทนสกัดหรือค้อน
- ใช้ไขควงที่มีด้ามเป็นฉนวนในงานช่างไฟฟ้า
- ควรเลือกใช้ไขควงที่มีปากลักษณะเดียวกับหัวสกรู
2. คีม เป็นเครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ใช้สําหรับในการดัด
งอ จั บ ตั ด ปอกสายไฟ ซึ่ ง ด้ า มของคี ม จะต้ อ งมี
ฉนวนหุ้ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ไฟดู ด สํ า หรั บ ผู้ ใ ช้ คี ม ที่ ใ ช้
สํ า หรับ การเดิน สายไฟมี 4 ชนิด คือ คีม ปอกสาย
คีมปากจระเข้ คีมปากจิ้งจก และคีมย้ําหัว
ข้อแนะนําการใช้คีม
- ไม่ใช้คีมขันสกรูหรือเกลียว เพราะจะทําให้
ปากคีมเยิน ควรใช้ให้เหมาะกับงาน
- ก่อนใช้ตรวจฉนวนหุ้มให้เรียบร้อย ถ้าชํารุดห้ามใช้
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3. ค้อน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตอกตะปูในการเดินสายไฟ ซึ่งต้องเป็นค้อน
หน้าแข็งที่ทําด้วยเหล็กด้านหน้าเรียบหรือค้อนหงอน ซึ่งมีหลายขนาดตาม
น้ําหนักของหัวค้อน ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ใช้
ข้อแนะนําการใช้ค้อน
- ห้ามใช้คอ้ นที่ชํารุด
- อย่าใช้ค้อนงัดจนเกินกําลังอาจทําให้ด้ามค้อนหักได้
4. สว่าน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานเจาะรูขนาดต่าง ๆ ในการเดินสายไฟ
เพื่อยึดอุปกรณ์ไฟฟ้า สว่านมือด้ามเหล็กและสว่านไฟฟ้าซึ่งใช้เจาะได้
ทั้งไม้และผนังปูนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ข้อแนะนําการใช้สว่าน
- ขณะเจาะต้องตั้งดอกสว่านให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน
- ถ้าต้องการเจาะรูโต ควรใช้ดอกสว่านเล็กนําก่อน
- หากชิ้นงานที่เจาะเป็นไม้ ก่อนเจาะทะลุควรกลับไม้
เจาะด้านตรงข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้แตก
5. เลื่อยมือ เลื่อยที่ใช้สําหรับงานช่างไฟฟ้า คือเลื่อยปากไม้หรือ
เลื่อยรอปากไม้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สันด้านบนเป็นเหล็กหนา มีฟัน
เลื่อยละเอียด ใช้สําหรับตัดปากไม้ในการเข้าไม้ต่าง ๆ
ข้อแนะนําการใช้เลื่อย
- อย่าปล่อยให้ใบเลื่อยเปียกน้ํา ควรเก็บไว้ในที่แห้ง
- อย่าวางเลื่อยให้ถูกแดดร้อนจัด
6. สิ่ว เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานไม้ในการเซาะร่องต่าง ๆ เพื่อให้สายไฟฟ้ารอดผ่านได้
ข้อแนะนําการใช้สิ่ว
- ก่อนใช้สิ่วสกัด ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ไม่มีนอต ตะปู สกรูหรือสิ่งอื่น
- สิ่วต้องมีความคม
- เมื่อสิ่วมีการชํารุดหรือหัก งอ บิ่น ควรเปลี่ยนทันที ไม่ควรนํามาใช้
7. เครื่องมือวัดระยะ เป็นเครื่องวัดไฟฟ้าที่ใช้ในการวัดระยะชิ้นงานต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้
เครื่องมือวัดระยะมีทั้งแบบที่ทําด้วยโลหะ เช่น ตลับเมตร และอีกแบบคือเครื่องวัดไฟฟ้า
เช่น มัลติมิเตอร์ ที่สามารถใช้วัดโวลต์ แอมแปร์และโอห์มได้ เป็นต้น
ข้อแนะนําการใช้เครื่องมือวัดระยะ
- เลือกใช้เครื่องวัดให้ถูกกับชนิดของกระแสไฟฟ้า
- หลังใช้งานต้องเก็บรักษาให้ดี อย่าให้ตกหรือกระทบกระเทือนมาก ๆ
อาจชํารุดหรือเกิดความเสียหาย
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
8. เต้าตีเส้น ใช้ในการตีเส้นตรงในแนวนอนหรือแนวดิ่งใช้ในการเดินสายไฟฟ้า
ข้อแนะนําการใช้เต้าตีเส้น
- เมื่อต้องการใช้งานให้เทผงสีฝุ่นลงในกล่อง (อาจใส่นา้ํ เล็กน้อย
หรือไม่ใส่ก็ได้) เขย่าเพื่อให้ผงสีคลุกกับเชือกให้ทั่ว

9. มีด ใช้ในการปอกฉนวน ตัด ปอก ขูดหรือทําความสะอาดสายไฟ ใช้มาก
ในการเดินสายไฟฟ้า
ข้อแนะนําการใช้มีด
- การปอกสายไฟควรตะแคงมีดทํามุม 45 องศา กับสายไฟลักษณะ
เดียวกับการเหลาดินสอ อย่ากดใบมีดลึกจนเกินไป เพราะใบมีดอาจตัดถูก
ลวดทองแดงภายในขาด
10. หัวแร้ง ใช้ในการบัดกรีเพื่อเชื่อมหรือประสาน มีอยู่ 2 ชนิดคือ หัวแร้งเผาด้วยถ่าน
และหั ว แร้ ง ไฟฟ้ า หั ว แร้ ง ไฟฟ้ า เหมาะที่ จ ะใช้ กั บ งานเดิ น สายไฟ และงานซ่ อ ม
งานประสานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ใช้ความร้อนไม่มากนัก
ข้อแนะนําการใช้หัวแร้ง
- อย่าให้หัวแร้งบัดกรีร้อนจัดเกินไป
- หัวแร้งเมือ่ ใช้แล้วต้องจุ่มน้ํากรดอย่างเจือจาง แล้วจึงเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
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ใบงานที่ 5 เรื่อง งานช่าง และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง งานช่าง และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้า
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คําชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนวิธีการใช้เครื่องมืองานช่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพ มาให้ถูกต้อง
วิธีการใช้เครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
วิธีการใช้เครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
วิธีการใช้เครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
วิธีการใช้เครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................ชั้น....................เลขที่..................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การติดตัง้ และประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน
ของใช้ในบ้านหลายชนิด หลังจากซื้อมาแล้วต้องนํามาประกอบเองที่บ้าน เพราะถ้าประกอบมาจากร้าน
จะทําให้เกิดปัญหาในการขนส่ง เนื่องจากสิ่งของเครื่องใช้เรานี้จะมีขนาดใหญ่ หรือสูงเกินไป ทําให้เคลื่อนย้าย
ไม่สะดวก เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ ชั้นวางรองเท้า ราวแขวนผ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น พัดลม โคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ
การติดตั้งและประกอบโคมไฟฟ้าตัง้ โต๊ะ
โคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง ความสว่างของโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ จะขึ้นอยู่กับจํานวนวัตต์
ของหลอดไฟฟ้า กล่าวคือ จํานวนวัตต์ของหลอดไฟฟ้ายิ่งมากความสว่างจะมากตามไปด้วย
ขั้นตอนการประกอบโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ มีดังนี้
๑. ศึกษาคู่มือประกอบโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะโดยละเอียด
๒. สังเกตดูว่าไส้หลอดไฟฟ้าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ ถ้าไม่ขาดจึงประกอบหลอดไฟฟ้าเข้ากับตัวโคมไฟฟ้า
๓. เสียบปลั๊กไฟโดยก่อนเสียบปลั๊กไฟต้องให้สวิตช์ อยู่ในตําแหน่งปิดการทํางานก่อนเสมอ
๔. เปิดสวิตช์การทํางานของโคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ หลอดไฟฟ้าก็จะสว่างทันที
การติดตั้งและประกอบพัดลมตั้งโต๊ะ
ขั้นตอนการประกอบพัดลมตั้งโต๊ะ มีดังนี้
๑. ศึกษาคู่มือประกอบพัดลมตั้งโต๊ะโดยละเอียด
๒. ประกอบตะแกรงหลังเข้ากับตัวพัดลม
๓. ใช้แหวนล็อกตะแกรงหลังเข้ากับตัวพัดลมให้แน่น
๔. นําใบพัดลมประกอบเข้ากับแกนใบพัด
๕. ประกอบตะแกรงหน้าเข้ากับตะแกรงหลัง
เมื่อประกอบพัดลมตั้งโต๊ะเสร็จแล้ว ทดสอบการทํางานโดยการเสียบปลั๊กไฟแล้วเปิดสวิตช์การทํางานพัดลม
ก็จะทํางานทันที
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ใบงานที่ 6 เรื่อง การติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 การติดตัง้ และประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คําชี้แจง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน 1 อย่าง แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงาน
มาให้ถูกต้อง
1. อุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน คือ....................................................................
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน...........................................................................
3. วิธีการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. ปัญหาที่พบในการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน
...................................................................................................................................................................
วิธีการแก้ไขปัญหา......................................................................................................................................
5. ความพอใจในผลงานการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน
....................................................................................................................................................................
6. ประโยชน์จากการทํากิจกรรมนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................ชั้น....................เลขที่..................
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรู้ที่ 13 เรื่อง ประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประโยชน์ของการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. นําวัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. รู้จักใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี
5. เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของผลงานที่ผลิตด้วยตนเอง
6. ฝึกทักษะการสร้างชิ้นงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

คุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้าน
1. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้
ทางประสาทสั ม ผั ส การใช้ ปั ญญาและเหตุ ผลในการตั ดสิ นใจที่ จะประพฤติ ปฏิ บั ติ ใ นเรื่ องต่ างๆ ได้ อย่ างรอบคอบ
เหมาะสม และถูกต้อง
2. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไม่คิดคด
ทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร
3. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วย
ความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจัง พยายามทําเรื่อยไปจนกว่างานจะสําเร็จ
4. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดําเนินการให้ถูกลําดับ
ถูกที่ มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรม
5. ความรั บ ผิ ด ชอบ หมายถึ ง ความเอาใจใส่ มุ่ งมั่ นตั้ งใจต่ องานหน้ าที่ ด้ วยความผู กพั น ความพากเพี ย ร
เพื่อให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้
6. ความมีน้ําใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุขและช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้พ้นทุกข์
7. ความประหยั ด หมายถึ ง การรู้ จั ก ใช้ รู้ จั ก ออม รู้ จั ก ประหยั ด เวลาตามความจํ า เป็ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
8. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

๓๗

ใบงานที่ 7 เรื่อง ประโยชน์และคุณธรรมของการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ประโยชน์ของการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนเขียนประโยชน์ และคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านมาให้ถูกต้อง
ประโยชน์ของการติดตัง้ ประกอบของใช้ในบ้าน
1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
3..................................................................................................................
4..................................................................................................................
5..................................................................................................................
6..................................................................................................................

คุณธรรมของการติดตัง้ ประกอบของใช้ในบ้าน
1..................................................................................................................
2..................................................................................................................
3..................................................................................................................
4..................................................................................................................
5..................................................................................................................
6..................................................................................................................
7..................................................................................................................
8..................................................................................................................
ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................ชั้น....................เลขที่..................

๓๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรู้ที่ 14 เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อุบัติเหตุ หมายถึง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยไม่คาดคิดมาก่อน
ความปลอดภัย หมายถึง การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ หรือร่างกายขณะปฏิบัติงาน
วิธีการทํางานให้ปลอดภัย
ขณะปฏิ บั ติ ง านช่ า ง อาจมี ค วามผิ ด พลาดหรื อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ขึ้ น ถ้ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านรู้ จั ก วิ ธี ป้ อ งกั น และ
ระมั ด ระวั ง ตนเองอยู่ ต ลอดเวลา จะสามารถป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ และช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ค วามปลอดภั ย
ในการทํางาน วิธีการที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ มีดังนี้
๑. ควรตรวจ ซ่อมแซม และดูแลเครื่องมืออยู่เสมอ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้มานานอาจชํารุดเสียหาย
ถ้าพบรอยชํารุดควรรีบซ่อมแซมก่อนนําไปใช้
๒. ขณะปฏิ บั ติ ง านควรระมั ด ระวั ง ตนเองอยู่ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะการทํ า งานที่ เ กี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า
เพราะผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
๓. จั ด สถานที่ ทํ า งานให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ป ลอดภั ย เหมาะสมที่ จ ะทํ า งาน ไม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางในกรณี ที่
จําเป็นต้องทํางานใกล้เชื้อเพลิงควรมีน้ํายาดับเพลิงวางไว้ใกล้ ๆ
๔. การทํางานในที่สูง ควรใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก เช่น ใช้เข็มขัด
นิรภัยหรือใช้เชือกผูกตนเอง ยึดโยงไว้กับหลักที่มีความแข็งแรงมั่นคงพอ
หลักปฏิบัติทั่วไปในการป้องกันอุบัติเหตุในการทํางานช่าง
1. แต่งกายให้รัดกุม ไม่สวมเสื้อผ้าคับ หรือหลวมเกินไป
2. ไม่ควรหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
3. ไม่ควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน
4. ควรตรวจสภาพเครื่องมือก่อนนําไปใช้งาน
5. ควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก
6. ควรศึกษาระบบการทํางานของเครื่องจักร ชนิดนั้น ๆ ให้เข้าใจก่อนปฏิบัติงาน
7. หากเครื่องจักรชํารุด ควรเขียนป้ายบอกกํากับไว้
8. ควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
9. หากน้ํามันหกลงพื้นควรทําความสะอาดทันที
10. เครื่องจักรที่มีการทํางานเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ควรมีอุปกรณ์นิรภัยป้องกัน
11. ขณะทํางานควรมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทํา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

๓๙

สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้
1. เกิดจากตัวบุคคล คือ เกิดจากตัวเราเองประมาทแต่งกายไม่รัดกุม สุขภาพร่างกายไม่ดีพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงาน หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดีพอ ไม่ทํางานตามแผนที่กาํ หนด
2. เกิดจากเครื่องมือชํารุด เครื่องมือมีสภาพไม่พร้อมที่จะใช้งาน มีคุณภาพต่ํา ฯลฯ
3. เกิดจากระบบการทํางาน อาคารสถานที่ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ดี หรือแสงสว่าง
ไม่เพียงพอ อากาศไม่ถ่ายเท อุณหภูมิสูงเกินไป ทํางานผิดขั้นตอน พื้นที่ทํางานคับแคบ
ผลกระทบจากการเกิดอุบตั เิ หตุ
1. สร้างความสูญเสียต่อทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ชนกัน สร้างความเสียหายคือ รถยนต์พัง หรือสูญเสีย
ทรัพย์สินจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้อนื่
2. ร่างกายได้รับการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือหากรุนแรงอาจสูญเสียชีวิตในที่สุด
3. สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียง การยอมรับในทางธุรกิจ เช่น บริษัทรถทัวร์ใดมักเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ
ลูกค้าผู้ใช้บริการอาจใช้บริการของบริษัททัวร์อื่นแทน ทําให้รายได้ของบริษัทลดน้อยลง

๔๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบงานที่ 8 เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คําชีแ้ จง : ให้นักเรียนเขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้านมาให้ถูกต้อง
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.........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................ชั้น....................เลขที่..................

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

๔๑

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 3 เรื่อง ช่างคิดช่างทํา
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในช่องระดับความสามารถของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทําได้ เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง

ที่

รายการ

ดีมาก ค่อน ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ข้างดี

๑. งานช่างและเครื่องมือช่างไฟฟ้า
๒. การติดตั้ง การประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆ
๓. ประโยชน์ติดตั้ง การประกอบของใช้ในบ้าน
๔. ความปลอดภัยในการติดตั้ง และประกอบของใช้ในบ้าน

2. สิ่งที่ฉนั ยังไม่เข้าใจ / ยังทําได้ไม่ดี คือ (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………................................................................................................................
...............................................................................................................................................................…
…………………………………………...................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. สิ่งที่ฉนั ตั้งใจจะทําให้ดขี นึ้ ในการเรียนหน่วยต่อไป (สามารถเขียนได้มากกว่า 1 อย่าง)
……………………………………………........................................................................................................
…………………………………………….......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๔๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

หนวยการเรียนรูที่ 4
ชางคิดประดิษฐใช

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

๔๓

ใบความรูที่ 15 เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
งานประดิ ษ ฐ ข องใช ข องตกแต ง จากวั ส ดุ ท อ งถิ่ น เป น ชิ้ น งานที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สร า งขึ้ น โดยวั ส ดุ
ที่มีในทองถิ่นมาประกอบกันเปนชิ้นงานตามความจําเปนในการใชสอยเพื่อประโยชนในการใชงานในโอกาสตาง ๆ
1. ประโยชนของงานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น หมายถึง การใชวัสดุที่มีในทองถิ่นมา
สรางสรรคออกเปนผลิตภัณฑที่ใหประโยชนใชสอยตรงกับความตองการ วัสดุในทองถิ่น ไดแก
1. วั ส ดุ ธ รรมชาติ จ ากสั ตว เช น เปลือ กหอย เปลื อกไข ขนนก ขนไก เกล็ ดปลา แต ทั้งนี้ จ ะต อ ง
ไมทําลายสิ่งแวดลอม
2. วัสดุธรรมชาติจากพืช เชน ไมไผ มะพราว ตนกลวย ปาน ปอ เปนตน
3. วัส ดุ ธ รรมชาติจ ากกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน เสน ใยของพืช และสัตว ผ า กระดาษ
พลาสติก ลวด กระปอง เปนตน
ประโยชนของงานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น
1. สรางนิสัยการทํางานที่มีความสุขุม ใจเย็น รอบคอบในการทํางาน
2. มีนิสัยรักการทํางาน มีความมานะอดทนในการทํางานและรูคุณคาของผลงาน
3. ไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและสติปญญา
4. มีความสามารถในการพัฒนาฝมือ
5. มีอารมณมั่นคง มีสมาธิ
6. สรางความรัก ความสามัคคีในกลุมและหมูคณะ
7. ยึดเปนอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวได
2. ชนิดของวัสดุในทองถิ่น
1. ไมไผ
2. มะพราว
3. กลวย
4. ผักตบชวา
5. กระจูด
6. กก
7. หวาย
8. ยานลิเภา
9. ลาน
10. เปลือกหอย
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3. เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานประดิษฐมีหลักในการเลือกดังตอไปนี้
1 ตองมีจําหนายในทองถิ่น ถาเกิดการชํารุดเสียหายจึงจะสามารถซื้ออะไหลมาซอมได
2 มีความทนทานสามารถใชงานไดยาวนาน
3 คํานึงถึงความสะดวกในการใชงานมากกวาเรื่องราคา
4 มีการรับรองคุณภาพ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน
หลักทั่วไปในการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐ
1. จัดหาที่เก็บใหเรียบรอย และจดบันทึกจํานวนเพื่อสะดวกในการใช
2. อุปกรณที่เปนอันตรายควรจัดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก
3. อุปกรณที่ใชไฟฟาควรเก็บสายไฟใหเรียบรอย
4. อุปกรณที่เปนเหล็กกอนเก็บตองทําความสะอาด และเช็ดดวยน้ํามันเพื่อปองกันสนิม
5. เครื่องมือที่เปนไมควรเก็บในที่แหง
6. เครื่องมือที่เปนชิ้นเล็ก ๆ ควรเก็บใสกลอง
7. อุปกรณที่ชํารุดควรซอมกอนใชงานตอไปใหเรียบรอย
ประเภทอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐ
1. อุปกรณที่ใชวัด ไดแก สายวัด ตลับเมตร ไมบรรทัด
2. อุปกรณที่ใชตัด ไดแก กรรไกร เลื่อย มีด
3. อุปกรณที่ใชในการเจาะ สวานมือ สวานไฟฟา
4. อุปกรณที่ใชในการขึ้นรูปทรง ไดแก คอน ไขควง คีม
ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐ
1. ศึกษาคูมือการใชงานของอุปกรณใหเขาใจ
2. แตงกายรัดกุมกอนใชเครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
3. ผูที่มีผมยาวควรรัดผมใหเรียบรอย
4. ในขณะทํางาน และใชเครื่องมือตองควบคุมอารมณของตนเองใหอยูในสภาวะที่ปกติ
5. ในขณะทํางานหากมีอาการงวงนอนใหหยุดการทํางานและพักผอนทันที
6. ตองตรวจสอบเครื่องมือใหอยูในสภาวะการใชงานไดและปลอดภัยที่สุด

ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ

1. ฝกทักษะการสรางขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
2. เกิดความภูมิใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
3. เพิ่มคุณคาใหแกวัสดุธรรมชาติที่มีมากในทองถิ่น หรือวัสดุหรือใชดวยการนํามาประดิษฐเปนของใช
4. ฝกความมุงมั่นอดทนในการทํางานใหสําเร็จ
5. พัฒนาความคิดสรางสรรค
6. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
7. ประหยัดคาใชจาย

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

๔๕

ใบงานที่ 9 เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตางๆ มาใหถูกตอง

ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตางๆ
1.........................................................................................................................
2.........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
4........................................................................................................................
5.........................................................................................................................
6........................................................................................................................
7........................................................................................................................
8.........................................................................................................................
9...........................................................................................................................
10...............................................................................................................

ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................ชั้น....................เลขที่..................
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ใบความรูที่ 16 เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

การประดิ ษฐ ข องชํ า ร ว ยควรประดิ ษ ฐ ใ นลั ก ษณะสวยงาม กะทั ด รั ด ของชํ า ร ว ย นี้ อ าจประดิ ษ ฐ
ดวยดอกไมสด ดอกไมแหง บุหงา พวงกุญแจ ภาชนะกระเบื้องเล็ก ๆ การพับผาเช็ดหนา ผาขนหนูเปนตัวสัตว
ซึ่ งเป นของที่ จะต องจั ดทํ า จั ดหาเป นจํ านวนมาก ใหพอกับการแจกผูที่มาในงาน ในปจจุ บั นการทํ าของชํ ารวย
ประเภทดอกไมสด เชน มาลัยคลองมือ มาลัยผาเช็ดหนา มาลัยตุม ชอดอกไมติดเสื้อ ตัวกระแตจากดอกไมสด ฯลฯ
ซึ่ งของสดเหล านี้ ประดิ ษฐ ไว ล ว งหน านานไม ได จะต องประดิ ษฐ ในเวลาใกล เคี ยงกั บ เวลาใช ซึ่ งจะต องใช
แรงงานในเวลาจํากัด จึงไมคอยนิยมใช อาจมีการประดิษฐบาง เฉพาะประธานในพิธีและแขกผูใหญ 2 - 3 คน
ในงานเท านั้ น ฉะนั้ น ของชํ าร วยเป นของแห ง ประเภทพวงกุ ญแจ จานกระเบื้ อง ตุ กตาผ า ตุ กตากระเบื้ อง
แจกันเล็กๆ ดอกไมแหง เครื่องแขวนเล็ก ๆ จึงนิยมกันมากในปจจุบัน และผูที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยมักนิยมแจก
ของชํารวยดวยบุหงาสด บุหงาแหง
ประเภทการประดิษฐของชํารวย
1. ของชํารวยประเภทที่มีการผูกกัน เชือกมัดกัน ริบบิ้นผูกกัน หนังที่มีการมัดเปนเกลียว
จะมีความหมาย แสดงถึงความผูกพันของคูบาวสาวที่มีตอกัน ความรักแนนเเฟน การมิพรากจากกัน
2. ของชํารวยประเภทเครื่องสาน ที่มีการสานเปนรอบ ๆ
สื่อถึง การแสดงถึงสานสายใยของคนทั้งคู คือความหวงใยที่มีใหกันเสมอมาและตลอดไป
3. ของชํารวยประเภทที่เปนหุน หรือ ตุกตา (ทั้งเดี่ยวและคู)
หมายถึง ถาเปนคูคนแกซึ่งก็คือการรักกันจนเฒาจนแก บางเปนรูปตุกตานารัก ๆ เดี่ยว ๆ แสดงถึงความนารัก
ของคูบาวสาว
4. ของชํารวยประเภทที่เปนของที่ถูกครอบ เชน ลูกกระพรวน กระดิ่ง
กรอบที่ครอบเปนสิ่งที่ทําใหอะไร ๆ ที่อยูในกรอบ มันทรงคุณคา มีคา หากเปนความรักก็คือการใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน บูชาในความรัก
5. ของชํารวยประเภทที่เปน สมุด หนังสือ
ความหมายของสมุดคือ การมองเห็นคุณคาในสิ่งของ หรือการมองเห็นคนรักคือสําคัญเปนที่สุด รวมไปถึง
การบันทึกในเรื่องราวความรักระหวางกันและกันตลอดระยะเวลาที่อยูดวยกัน
6. ของชํารวยประเภทที่เปนของเครื่องใชเปนคู (เชน ตะเกียบ)
ความหมายของใชที่เปนคู อันนีแ้ สดงออกเห็นไดชัดถึงความผูกพันที่ขาดออกจากกันไมไดโดยสิ้นเชิง เหมือนราวกับวา
เพราะเรานัน้ คูกัน
7. ของชํารวยประเภทที่เปนเซรามิกรูปตาง ๆ
การเลือกเซรามิก เปนไปตามรูปของเซรามิกวาสื่อถึงอะไร แลวบวกไปวาความรักของทั้งคูเคยผานอุปสรรคมามากมาย
เหมือนเรือที่เจอมรสุมกลางทะเลที่ไมเคยกลัววันลม

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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8. ของชํารวยประเภททีเ่ ปนแทงๆ และของที่มีความแหลม
ความหมายของคูรักประเภทนี้ เกิดจากอะไรที่ คาดไมถึง เปนรักที่ตื่นเตนหัว ใจทุกดวงที่อยูร อบขาง เปนรั ก
สายฟาแลบ ดูใจกันนอย แตรักกันนาน
9. ของชํารวยประเภทเทียนหอม
ความหมาย เทียนหอมที่สงกลิ่นหอมอันผอนคลายแกผูที่ไดกลิ่นนั้น สื่อถึงความหวัง แรงบันดาลใจ และยังชวย
สงเสริมใหนําทางไปสูการประสบความสําเร็จอีกดวย
10. ของชํารวยประเภทที่เปนดอกไม
ความหมายดอกไม ความหอมหวาน ความสวยงามของดอกไม มันแทนความรักที่พรั่งพรู เหมือนยามที่พลอดรัก
กันหวานชื่น
ตัวอยางการประดิษฐของชํารวย
มาลัย หมายถึง ดอกไมประดิษฐแบบไทยลักษณะหนึ่งที่เกิดจากฝมือการประดิษฐของผูรอย ผสานกับ
ความงามของดอกไม กลีบดอกไม ใบไมนานาพันธุ และสวนตาง ๆ ของดอกไมที่รอยไดจนเกิดเปนรูปแบบ
และลวดลายที่หลากหลาย
ดอกไมและใบไมที่ใชรอยมาลัยมีดังนี้
ดอกกุหลาบมอญ ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกดาวเรือง ดอกกลวยไม ดอกบานไมรูโรย ดอกจําป ดอกเบญจมาศ
น้ํา ใบแกว ดอกจําป ใบลิ้นกระบือ
ประเภทของมาลัยแบงไดดังนี้
มาลัยชายเดียว คือ มาลัยที่มีลักษณะเปนพวงกลม มีอุบะหอยเปนชายเพียงพวงเดียว เรียกวา มาลัยมือ
มาลัยขอมือหรือมาลัยคลองแขน
มาลัยสองชาย คือ มาลัยที่นิยมผูกตอดวยโบทั้งสอง มีอุบะหอยชายขางละเทา ๆ กันขางละพวง ใชสําหรับ
คลองคอบุคคลสําคัญในงานนั้น ๆ หรืองานมงคลสมรส เรียกวา มาลัยบาวสาว
มาลัยชํารวย คือ มาลัยขนาดเล็กนารัก สําหรับมอบใหบุคคลจํานวนมากแทนการขอบคุณที่มารวมในงานนั้นๆ
ประโยชนของมาลัย
มาลัยแตละชนิด มีหนาที่ใชสอยตาง ๆ กัน ตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนั้น
1. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อเปนเกียรติแกเจาของงาน เชน มาลัยบาว-สาว
2. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อแสดงความยินดีหรือตอนรับแขก
3. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อแสดงความยินดีหรือเปนเกียรติแกผูมีชัยชนะในการประกวดตาง ๆ
4. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อแสดงความยินดีแกผูมีชัยชนะในการแขงขันตาง ๆ
5. ใชสําหรับมอบใหบุคคลผูมีชื่อเสียง เพื่อเปนการรับขวัญ

๔๘

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

การประดิษฐกรวยดอกไมสด
กรวยดอกไมสด หมายถึง กรวยใสดอกไมตาง ๆ บรรจุลงในใบตองที่มวนเปนกรวยและตกแตงขอบ
ดว ยกลีบ ใบตองที่ พับเป น แบบต า ง ๆ ตามความเชื่อหรือตามที่ผูป ระดิษฐคิดคน ตั้งชื่อขึ้น มา เพื่อใชเปน
เครื่องสักการะบูชาในประเพณีหรือพิธีกรรมตาง ๆ
วัสดุ อุปกรณ
1. ใบตอง
2. ไมเข็มกลัด
3. ดอกไม
4. ธูปเทียน
5. กรรไกร
ขั้นตอนการทํา
1. ใชใบตองความกวาง 8 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว จํานวน 2 ชิ้น วางสลับหัวทายโดยหันดานนวลเขาหากัน
2. มวนใบตองจากริมดานขวาเขามา
3. มวนเขามาจนสุดริมใบตองจะไดริมใบตองที่ตั้งฉาก
4. มวนจนสุดใบตองใหแนน
5. ใหปลายไมกลัดขนานกับดานยาวของกรวย
6. ตัดแตงใบตองใหปากกรวยเสมอกัน
7. กรวยชั้นนอกที่สําเร็จความยาว ประมาณ 9 นิ้ว ปากกรวยกวาง ประมาณ 2.5 นิ้ว
ประโยชนของกรวยดอกไม
1. ใชในการไหวครู
2. ใชบูชาพระ
3. ใชในการทําบุญตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

๔๙

ใบความรูที่ 18 เรื่อง การจัดดอกไมทรงกลม
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เรื่อง การจัดดอกไมทรงกลม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
เรื่อง การจัดแจกันดอกไมทรงกลม
การจั ด ดอกไม รู ป ทรงกลมนั้ น เป น ทรงที่ นั บ ว า เป น ที่ นิ ย มมาแต ค รั้ ง โบราณ รู ป แบบการจั ด
อาจคล ายคลึ ง กั น ได เทคนิ ค ประกอบจะทํ า ให ง านที่ ออกมาแตกต า งกั น ออกไปสามารถดั ด แปลงไปใช ไ ด
หลายงาน เชน ตั้งโตะรับแขก ใชปกพานรับน้ําพระพุทธมนต เปนตน ดอกไมที่ใชจัดเปนดอกที่เรียกวา ดอกเดี่ยว
จะเหมาะสมสํ าหรั บรู ปทรงนี้ แต ถ าเป นดอกกลุ มก็ อาจดั ดแปลงมาใช ได โดยการแยกออกเป นดอกเดี่ ยว ๆ
ตามลักษณะของกิ่ง ใหใชความยาวของกิ่งแขนงตามความเหมาะสม
1. วัสดุอุปกรณในการจัดแจกันดอกไมทรงกลม
1. แจกัน
2. โอเอซิส
3. คัตเตอร/กรรไกร
4. ดอกไม-ใบไม ใบเล็บครุฑผักชี ดอกเอสเตอร เบญจมาศ และกุหลาบ
2. ขั้นตอนและวิธีการจัดแจกันดอกไมทรงกลม
1. ตัดโอเอซิสที่แชน้ําแลวกวางเทาปากภาชนะ
2. นําโอเอซิสใสในภาชนะใหสูงกวาภาชนะ ลบเหลี่ยมโอเอซิสตามขอบดังภาพ
3. ปกใบไมเริ่มจากดานลาง
4. ปกใหอยูในแนวทรงกลมโดยแถวลางจะปกในแนวตรงไลเปนแนวเฉียงขึ้นมาเรื่อย ๆ จะไดรูปทรงดังภาพ
5. ปกดอกไมไมใหสูงกวาใบ โดยเริ่มจากใชดอกที่เปนดอกเดน
6. ปกดอกไมดอกอื่นเพิ่มเพื่อที่เติมเต็ม และใหความละเอียดสวยงาม

๕๐

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ 19 เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

การประดิษฐโมบายเปลือกหอย
เปลื อกหอยตามธรรมชาติ มีอยูมากมายตามแถบชายหาด เปลือกหอยมีห ลายชนิดมีลักษณะ
รูปทรงลวดลายหลากสีสัน สวยงามแตกตางกันออกไป เชน หอยแครง หอยเจดีย หอยเชลล ซึ่งหอยทุกชนิด
สามารถนําเปลือกมาประดิษฐสิ่งของไดหลายอยาง เชน ตางหู สรอยคอ สรอยขอมือ กรอบรูป ดอกไม โมบาย
สําหรับตกแตงบานไดอยางสวยงาม
๑. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
- เปลือกหอยนานาชนิด
- กิ่งไมขนาดเสนผานศูนยกลางยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว
- ดายถักโครเชท หรือไหมพรม
- สวานมือหรือสวานไฟฟา
๒. วิธีการประดิษฐ
๑. ตัดกิ่งไมตามขนาดที่ตองการ และลอกเอาเปลือกออก
๒. เจาะรูเปลือกหอยตรงกลางหรือสวนที่ตองการ รอยดายดวยสวานไฟฟาหรือสวานมือ ถาไมมีใหใช
ตะปูตอกดวยคอนแทน และรอยดวยดาย วิธีการรอย ใหผูกปมกอนรอยเปลือกหอยชิ้นแรกและกอนการ
รอยเปลือกหอยทุกชิ้น เพื่อใหหอยอยูกับที่ไมไหลไปรวมกัน รอยใหครบจํานวนที่ตองการ
๓. นําหอยที่รอยติดกับดายแลวผูกติดไม เวนระยะใหเทาๆ กัน
๔. รอยสายสําหรับแขวน แลวนํามาผูกติดกับปลายไมทีละขาง ทั้ง ๒ ขาง

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

๕๑

ใบความรูที่ 20 เรื่อง การใชพลังงาน และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง การใชพลังงาน และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
การใช ท รั พยากร หมายถึ ง การใช ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอยา งฉลาด โดยใชใหนอ ย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอม
นอยที่ สุด รวมทั้งตองมี การกระจายการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม ในสภาพปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสามารถกระทําไดหลายวิธี ทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้
1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติไดในระดับบุคคล องคกร
และระดับประเทศ ที่สําคัญ คือ
1) การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนานและ
เกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด
2) การนํากลับมาใชซ้ําอีก สิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวครั้งหนึ่งสามารถที่จะนํามาใชซ้ํา
ไดอีก เชน ถุงพลาสติก กระดาษ เปนตน หรือสามารถที่จะนํามาใชไดใหมโดยผานกระบวนการตาง ๆ เชน
การนํากระดาษที่ใชแลวไปผานกระบวนการตาง ๆ เพื่อทําเปนกระดาษแข็ง เปนตน ซึ่งเปนการลดปริมาณการ
ใชทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดลอมได
3) การบู ร ณะซ อ มแซม สิ่ ง ของบางอย า งเมื่ อ ใช เ ป น เวลานานอาจเกิ ด การชํ า รุ ด ได
เพราะฉะนั้นถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก
4) การบํ า บั ด และการฟ น ฟู เป น วิ ธี ก ารที่ จ ะช ว ยลดความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากร
ดวยการบําบัดกอน เชน การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะปลอยลงสู
แหลงน้ําสาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการรื้อฟนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม เชน การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟู
ความสมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน
5) การใชสิ่งอื่น ทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใช ทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงานแสงแดดแทนแร
เชื้อเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน
6) การเฝาระวังดูแลและปองกัน เปนวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ถูกทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา คูคลอง การจัดทําแนวปองกันไฟปา เปนตน
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางออม สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาดานการอนุรักษทรัพยกรธรรม
ชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มที่ ถู ก ต อ งตามหลั ก วิ ช า ซึ่ ง สามารถทํ า ได ทุ ก ระดั บ อายุ ทั้ ง ในระบบโรงเรี ย นและ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ และนอกระบบโรงเรียนผานสื่อสารมวลชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเปนในการอนุรักษ เกิดความรักความหวงแหน และใหความรวมมืออยางจริงจัง

๕๒

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

2) การใช ม าตรการทางสั ง คมและกฎหมาย การจั ด ตั้ ง กลุ ม ชุ ม ชน ชมรม สมาคม
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ ตลอดจนการใหความรวมมือทั้งทางดานพลังกาย
พลังใจ พลังความคิด ดวยจิตสํานึกในความมีคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่มีตอตัวเรา เชน กลุมชมรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เปนตน
3) ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ได มี ส วนร ว มในการอนุ รั ก ษ ช ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาให
คงสภาพเดิม ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน การประสานงานเพื่อ
สรางความรูความเขาใจ และความตระหนักระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน
ใหมีบทบาทหนาที่ในการปกปอง คุมครอง ฟนฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
4) ส งเสริ มการศึ กษาวิ จัย คน หาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใชในการจัดการกับ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ มให เ กิ ด ประโยชน สูงสุด เช น การใช ความรูทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มาจั ด การวางแผนพั ฒ นา การพั ฒ นาอุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ใ ห มี ก ารประหยั ด พลั ง งานมากขึ้ น
การคนควาวิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เปนตน
5) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของยึดถือ และนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งการเผยแพรขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม
คุณคาของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น
1. ฝ กให เ กิ ดความคิ ดสร า งสรรค สรางผลงานใหมีรูป รางแปลกใหม และพัฒ นางานประดิษฐเดิม
ใหสามารถใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น
2. งานประดิษฐที่ใชวัสดุตาง ๆ ที่นํามาประกอบเปนชิ้นงานสามารถที่จะใชวัสดุอยางอื่นทดแทนกันได
และสามารถนําวัสดุที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนได
3. ฝกใหรูจักวางแผนในการทํางานอยางมีระบบ เปนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เปนการสรางระเบียบ
วินัยใหรูจักทํางาน และมีนิสัยรักการทํางานในงานประดิษฐ
4. ใหนักเรียนรูจักใชและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐไดอยางถูกตอง และเหมาะสมกับ
ประเภทของงานประดิษฐ
5. ฝกใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถไดอยางมีสมาธิ และมีความสุขในการสรางสรรคชิ้นงาน
ประดิษฐของตนเอง
6. ฝกใหนักเรียนรูจักประหยัด สามารถนําสิ่งของที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยไมตอง
เสียคาใชจายในการลงทุนมากนัก
7. เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ใหมีการสืบทอดและพัฒนาตอไปจากภูมิปญญาเดิม
สูการเรียนรูที่เปนองครวมและเปนผลงานของคนไทย
8. สามารถเพิ่มรายได และสรางอาชีพไดในอนาคต

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

๕๓

ใบงานที่ 10 เรื่อง การใชพลังงาน และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เรื่อง การใชพลังงาน และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนตัวอยางงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นของตนเองมา 1 ประเภท
พรอมเขียนคุณคาในงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น ไมนอยกวา 7 ขอ มาใหถูกตอง
งานประดิษฐที่มีในทองถิ่น คือ.........................................................................

คุณคาในงานประดิษฐที่มใี นทองถิ่น
1.........................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................
4.........................................................................................................................................
5.........................................................................................................................................
6.........................................................................................................................................
7.........................................................................................................................................
8.........................................................................................................................................
9.........................................................................................................................................
10......................................................................................................................................
ชื่อ........................................................................นามสกุล.................................ชั้น....................เลขที่..................

๕๔

ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ :____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. ____
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
๑. ประเมินความสามารถของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําได เพื่อประเมิน
ความสามารถของตนเอง

ที่

รายการ

๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.

การประดิษฐของใช ของตกแตง
การประดิษฐของใชประเภทของชํารวย
การประดิษฐของใชกรวยดอกไม
การจัดดอกไมทรงกลม
การประดิษฐโมบายจากวัสดุในทองถิ่น
การใชพลังงานและทรัพยากรที่ทองถิ่นในงานประดิษฐ

ดีมาก คอน
ขางดี

ดี

พอใช ปรับปรุง

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

หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

๕๕

บันทึกการเรียนรู (Learning logs)
ชื่อ : _______________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน_______________ พ.ศ. _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

