คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู
(สําหรับครูผูสอน)

เพื่อการจัดการเรียนรูโดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ก

คํานํา
ดวยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุงหมายใหการศึกษาบมเพาะ
สมรรถนะให แก ผู เ รี ย น เพื่ อสร า งคุ ณลั กษณะสํ าคั ญ ๔ ประการให กับ คนไทย อั น ได แก ๑) มี ทัศนคติ ที่ ดี
และถูกตอง ๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทํา ๔) เปนพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
พระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา พัฒนาตอยอด โครงการในพระราชดําริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนา
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกดาน อาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณเทคโนโลยี
บุคลากร และกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สรางโอกาส
การเขาถึงการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ผานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมจํานวน
๑๕ ชองสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต าง ๆ และผูสนใจทั่ว ประเทศ เพื่อใหประเทศไทยเปนสังคมแหง ปญ ญา
มีจิตอาสาในการสรรคสรางและพัฒนาประเทศใหมั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนมา
เป น การสอนออกอากาศในแนวใหม บั น ทึ กเทปการสอนจากห อ งเรีย นตน ทางของโรงเรีย นวัง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ครู ป ลายทางสามารถดู เ ทปการสอนผ า นทางเว็ บ ไซต www.dltv.ac.th และ
Application on mobile DLTV ของมูลนิธิ และมีคูมือครูและแผนการจัดการเรียนรูรายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุม
สาระการเรียนรู ซึ่งครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับชุมชน ทองถิ่น วัฒนธรรมและ
บริบทของแตละโรงเรียน
คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑ ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดําเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ โดยความรวมมือจากคณะทํางาน ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุมสาระ
การเรียนรูเพื่อใหครูปลายทางใชในการเตรียมการสอนลวงหนา รวมทั้งสามารถจัดเตรียมเอกสาร ไดแก ใบงาน
ใบความรู แบบฝกหัด เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป
นั บ เป น พระมหากรุ ณาธิ คุณอย า งหาที่สุดมิได ที่พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงมุงมั่น พัฒ นา
ยกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษาทางไกลผ า นดาวเทีย ม เพื่อพัฒ นาสังคมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทย
ใหเขมแข็ง สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองคทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ

ข

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

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

๔. ชองทางการติดตามขาวสาร
Facebook : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

ช

คําชี้แจง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

๑

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

ฑ

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

ศึ ก ษาแนวทางในกระบวนการทํ า งานบ า นและมารยาทในการทํ า งานบ า น การถนอมอาหาร
การประดิษฐตาง ๆ การเลี้ยงสัตว การบันทึกรายรับ รายจาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดการในการทํางาน
และทักษะการทํางานรวมกัน การเตรียมประกอบ จัดอาหาร การติดตั้ง ประกอบ ของใชในบาน การประดิษฐ
ของใชของตกแตงมารยาทในการทํางานกับสมาชิก การมีจิตสํานึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ คุณธรรม ในการประกอบอาชีพ
ฝกทักษะการฝ กปฏิ บัติ การซอมแซมเสื้อผา ทักษะการรีดผา ทักษะการเตรีย มและการประกอบ
อาหาร การฝ ก จั ด โต ะ อาหาร ฝ ก ทั ก ษะการประกอบอาหาร การประดิ ษ ฐ ข องชํ า ร ว ย ทั ก ษะประดิ ษ ฐ
กรวยดอกไม ทักษะการจัดดอกไมทรงกลม การทําบัญชีรายรับ-รายจาย ภายในครอบครัว และการทําโครงงาน
ทักษะการทํางานอาชีพ
เพื่ อ ให มี ค วามรู ส ร า งสรรค การตั ด สิ น ใจ การคิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ มี คุ ณ ธรรม มี จิ น ตนาการ
ในการสรางชิ้นงาน มีความรับผิดชอบและมีลักษณะนิสัยในการทํางาน มีความมุงมั่น ในการทํางาน มีจิตสํานึก
ในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
รหัสตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑ , ป.๖/๒
รวมทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด

ฒ

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑

รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด

ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น

ณ
โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ รายวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑
รวมเวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๑ หนวยกิต
หนวย ชื่อหนวยการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู
สาระสําคัญ/ความคิดรวมยอด
เวลา/ น้ําหนัก
ที่
/ตัวชี้วัด
ชั่วโมง คะแนน
ง๑.๑ ป.๖/๑
การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน ไดแก
๑ งานบานนารู
๔
๑๑
ง๑.๑ ป.๖/๒
เครื่องเรือนและเครื่องใชไฟฟาอยางถูกวิธี
ง๑.๑ ป.๖/๓
จะชวยยืดอายุเครื่องเรือนและเครื่องใชไฟฟา
ใหใชงานไดนาน และการทํางานรวมกับ
สมาชิกในครอบครัวและผูอื่นอยางมี
มารยาทที่ดีตอกัน มีทักษะในการทํางาน
รวมกัน จะชวยใหงานสําเร็จราบรื่น
การจัดอาหาร การเตรียม ประกอบอาหาร
ง๑.๑ ป.๖/๑
๒ อาหารและ
๖
๑๔
ง๑.๑ ป.๖/๒
และเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัวอยาง
โภชนาการ
ง๑.๑ ป.๖/๓
ถูกวิธี ตองมีทักษะการจัดการ การวางแผน
การทํางานรวมกัน เพื่อประหยัดเวลา
ประหยัดคาใชจาย รูจักปรุงอาหารและ
เครื่องดื่ม และจัดตกแตงอาหารและ
เครื่องดื่มใหนารับประทาน
๓ ชางคิดชางทํา
ง๑.๑ ป.๖/๑
การทํางานชางโดยเลือกใชวัสดุอุปกรณ
๔
๑๑
ง๑.๑ ป.๖/๒
ที่เหมาะสมกับงาน และจะทําใหเกิด
ง๑.๑ ป.๖/๓
ความปลอดภัยในการทํางานและไดผลงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
๔ ชางคิดประดิษฐใช ง๑.๑ ป.๖/๑
การทํางานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย
๖
๑๔
ง๑.๑ ป.๖/๒
ในโอกาสตาง ๆ เปนการสงเสริมและอนุรักษ
ง๑.๑ ป.๖/๓
คุณคาของความเปนไทยเพื่อสืบทอดตอ
อาชีพรุนหลังใหภาคภูมิใจในความเปนไทย
นอกจากนั้นยังเปนการฝกใหมีความประณีต
อดทนในการทํางานไดเปนอยางดี
รวมตลอดภาคเรียน
๒๐
๕๐

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

หนวยการเรียนรูที่ ๑
งานบานนารู

๑

๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

หนวยการเรียนรูที่ ๑

ชื่อหนวยการเรียนรู งานบานนารู
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํ างานรว มกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด

ง ๑.๑ ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ง ๑.๑ ป.๖/๒ ใชทกั ษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ง ๑.๑ ป.๖/๓ ปฏิบตั ิตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น

๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน จะชวยยืดอายุใหใชงานไดนาน และการทํางานรวมกับ
สมาชิกในครอบครัวและผูอื่น อยางมี มารยาทที่ดีตอกัน มีทักษะในการทํางานรวมกัน จะชวยใหงานสําเร็ จ
ราบรื่น
๓. สาระการเรียนรู
๑. การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๒. การทําความสะอาดเครื่องเรือน
๓. การทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๔. มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ ื่น
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. สามารถอภิปรายการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานได
๒. สามารถอธิบายการทําความสะอาดเครื่องเรือนได
๓. สามารถอธิบายการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาได
๔. สามารถอธิบายมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่นได

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓

ทักษะ/ กระบวนการ
๑. สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานได
๒. สามารถเขียนวิธีการการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนได
๓. สามารถเขียนวิธีการการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาได
๔. สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่นได
เจตคติ
๑. เห็นคุณคาของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๒. เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดเครื่องเรือน
๓. เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๔. เห็นประโยชนของการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มุงมั่นในการทํางาน
๒. มีวินัย
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑. ตรวจผลงานเขียนแผนผังความคิดการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๒. ใบงานที่ ๑ การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
๓. ใบงานที่ ๒ การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๔. ตรวจผลงานเขียนแผนผังความคิดมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น

๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ผลงาน/ความรู

๔ (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได
ชัดเจน มีความคิด
สรางสรรคริเริ่มดี
๒. ทักษะ
การทํางานเปน
การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
การปฏิบัติการ
ทํางานเปนกลุมดี
มีการอภิปราย
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายสรางสรรค
งานไดอยางถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
เหตุผลได
เหตุผลการทํางาน
ไมชัดเจน
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคดี
มีขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนการทํางาน
ดี มีการอภิปราย
การอภิปราย
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ไมชัดเจน
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

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

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๕

เกณฑการประเมินการสังเกต
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
๒. การตอบคําถาม รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
ตรงประเด็น
ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามเปน
ตอบอยางตรงประเด็น ตอบคําถามสวนมาก บางครั้งและตอบ
คําถามถูกทุกขอ
ถูกตอง
คําถามถูกเปนบางครั้ง
๓. การแสดงความ เห็นประโยชนของ
เห็นประโยชนของ
เห็นประโยชนของ
คิดเห็น
การแตงกายอยาง
การแตงกายเปน
การแตงกายเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
๔. การมีสวนรวม รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ
ในกิจกรรม
เพื่อนในการทํา
เพื่อนเปนสวนใหญ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี ในการทํากิจกรรม
กิจกรรมเปนบางครัง้
๕. ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน

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

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

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให
ไมเห็นประโยชนของ
การแตงกาย
ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การรักษาสิ่งของเครื่องใชที่อยูภายในบานอยางถูกวิธี ทําใหใชไดนาน ไมสิ้นเปลือง หรือชํารุดเสียหาย
และสงเสริมคุณลักษณะนิสัยในการประหยัด
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอภิปรายการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๔. สาระการเรียนรู
การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่
๑.

๒.

จุดประสงคการเรียนรู

๑. สามารถอภิปราย
การดูแลรักษาเครื่องเรือน
เครื่องใชภายในบานได
๒. สามารถเขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับการดูแล
รักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
ภายในบานได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูนํารูปภาพหองรับแขกที่
๒. นักเรียนสังเกตและตอบคําถาม
สกปรกมาใหนักเรียนดู และถาม
(ปด กวาด เช็ด ถู เปนประจํา)
นักเรียนวา นักเรียนมีวิธีการอยางไร
ทําใหหองรับแขกในภาพสะอาด
เรียบรอย
๓. ครูซักถามและใหนักเรียนแสดง ๓. นักเรียนตอบคําถาม (ทําความ
ความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับ
สะอาดโตะ เกาอี้) และแสดงความ
การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช คิดเห็นรวมกัน
ภายในบานที่นักเรียนเคยทํามา
ขั้นสอน
๑๕ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลดหรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
นาที ใบความรูที่ ๑ เรื่องการดูแลรักษา การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน
และฟงครูอธิบาย
สมบัติภายในบานแลวอธิบาย
เพิ่มเติม

๗

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

- สื่อสไลดและใบ
ความรูที่ ๑
เรื่อง การดูแล
รักษาสมบัติ
ภายในบาน
- ตัวอยางแผนผัง
ความคิด

- แบบประเมิน
ผลงาน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๘
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

๓. เห็นคุณคาของการดูแล
รักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
ภายในบาน
๓.

๔.

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๒๕ ๒. ครูแบงกลุมนักเรียน กลุมละ
นาที ๔ คน และใหรวมกันอภิปรายและ
เขียนแผนผังความคิด เรื่องการดูแล
รักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายใน
บาน
๓. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม
(โดยการสุม) ออกมานําเสนองาน
ผลงานหนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรู
อะไรบาง
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียน
เรื่องนี้
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร

๒. นักเรียนแบงกลุมอภิปราย
และเขียนแผนผังความคิด เรื่อง
การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- ผลงานนักเรียน

๓. ตัวแทนนักเรียนที่ถูกสุมนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถามของ
ครู
๒. (แนวการตอบ) รูวิธีการดูแล
รักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
๓. (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
๔. (แนวการตอบ) นําวิธีดูแล
เครื่องเรือนเครื่องใชไปใชภายใน
บานของตนเอง

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๙

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
ใบความรูที่ ๑ การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
ภาระ/ชิ้นงาน
นักเรียนรวมกันอภิปรายและเขียนแผนผังความคิด
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
- สามารถอภิปรายการดูแลรักษาสมบัติ
ภายในบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
- สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสมบัติภายในบานได
ดานเจตคติ
- เห็นคุณคาของการดูแลรักษาสมบัติ
ภายในบาน

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน
๑. ความถูกตอง
ชัดเจนของเนื้อหา
๒. กลาแสดงความ
คิดเห็น

๕
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
นักเรียน
กลาแสดง
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
กลาแสดง
กลาแสดง
กลาแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ และยกมือตอบ และยกมือตอบ
ดี
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๑

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

อภิปรายการดูแล
รักษาสมบัติภายใน
บานได

เขียนแผนผัง
ความคิดเกีย่ วกับ
การดูแลรักษา
สมบัติภายในบานได

รายการประเมิน

การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)
๑. อภิปรายการดูแล อภิปรายการดูแล
รักษาสมบัติภายใน รักษาสมบัติภายใน
บานไดถูกตอง
บานได
ครบถวน ชัดเจน
ดีเยี่ยม
๒. เขียนแผนผัง
เขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาสมบัติ การดูแลรักษา
สมบัติภายในบาน
ภายในบานได
ไดดีเยี่ยม
สามารถนําไป
๓. การนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายได
อยางถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
อภิปรายการดูแล อภิปรายการดูแล
รักษาสมบัติภายใน รักษาสมบัติภายใน
บานไดถูกตอง
บานไดถูกตองแตยัง
ไมครอบคลุม
บางสวน
เขียนแผนผัง
เขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดเกี่ยวกับ
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
สมบัติภายในบาน สมบัติภายในบาน
ไดดี
ไดบางสวน
สามารถนําไปปรับ
สามารถนําไป
ใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได ได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

ปรับปรุง (๑)
อภิปรายการดูแล
รักษาสมบัติภายใน
บานไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
การดูแลรักษา
สมบัติภายในบาน
ไดนอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและ
ความสกปรกของ
งาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

รายการประเมิน
พฤติกรรม
การทํางานกลุม

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่

การแสดง
ความคิดเห็น

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข

ความสําเร็จ
ของผลงาน

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

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

๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม

๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และ
เปนระบบ และ
เปนระบบ และ
แบงหนาที่ของ
แบงหนาที่ของ
แบงหนาที่ของ
สมาชิกในกลุม
สมาชิกในกลุมเปน สมาชิกในกลุมเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ของตนเอง อยาง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
รับผิดชอบเต็ม
ขึ้นไป
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดง
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการดูแล
การดูแลรักษา
การดูแลรักษา
เครื่องเรือนเครื่องใช เครื่องเรือนเครื่องใช รักษาเครื่องเรือน
เครื่องใชภายในบาน
ภายในบาน
ภายในบาน

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบ
และไมมีการแบง
หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การดูแลรักษา
เครื่องเรือนเครื่องใช
ภายในบาน
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๗

ใบความรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
ภายในบานมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวันมากมาย เชน เครื่องเรือน
เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ซึ่ ง สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นแต มี มู ล ค า ในตั ว เอง เพราะต อ งใช เ งิ น ซื้ อ มา ถ า รู จั ก ใช ง าน
อยางระมัดระวังและดูแลรักษาอยางถูกวิธี จะชวยยืดอายุการใชงานเครื่องเรือนและเครื่องใชไฟฟา
และประหยัดคาใชจายในการซื้อใหมได
๑) ความหมายของเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานและการดูแลรักษาเครื่องเรื อ น
เครื่องใชภายในบาน
- เครื่ อ งเรื อ นเครื่ อ งใช ภ ายในบ า น หมายถึ ง สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ที่ อ ยู ภ ายในบ า น
เชน เครื่องเรือนเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ
- การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน หมายถึง การรักษาสิ่งของเครื่องใช
ที่อยูภายในบานอยางถูกวิธี เพื่อใหใชไดนาน ไมสิ้นเปลือง ไมชํารุดเสียหาย
๒) หลักการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน ดังนี้
- ใชงานอยางระมัดระวังไมใหชํารุดเสียหาย
- เมื่อพบวาชํารุดเพียงเล็กนอยและสามารถซอมแซมเองได
- ทําความสะอาดอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ไปพรอม ๆ กับการปดกวาดเช็ดถู
- เลือกใชวัสดุ อุปกรณในการทําความสะอาดใหเหมาะสมกับชนิดของวัสดุที่ใชทํา
เครื่องเรือนและลักษณะงาน
- ศึกษาวิธีการใชและวิธีการทําความสะอาดเครื่องเรือน หรือเครื่องใชไฟฟาตามคูมือ
การใชงานใหเขาใจแลวปฏิบัติตามอยางระมัดระวัง
- เลื่อนหรือการจัดเก็บเครื่องเรือน หรือเครื่องใชไฟฟาใหเขาที่ หลังจากทําความสะอาด
เสร็จแลวดวยความระมัดระวัง
๓) ประโยชนของการดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
- เครื่องเรือนเครื่องใชภายในบานสะอาด สวยงาม นาใช
- ฝกใหรูจักหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งภายในบาน
- ยืดอายุการใชงาน
- สรางลักษณะนิสัยที่ดีในการใชสิ่งของอยางคุมคา
- ประหยัดรายจายของครอบครัวในการซอมแซมหรือซื้อใหม

๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๔) ทักษะการจัดการในการทํางานและทักษะการทํางานรวมกัน ควรมีทักษะดังนี้
- ทักษะการจัดการในการทํางาน หมายถึง ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน
ในการทํางานเปนรายบุคคล และจัดระบบคนในการทํางานกลุมเพื่อใหงานสําเร็จ
ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้
- การวิเคราะหงาน
- การวางแผนในการทํางาน
- การปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอน
- การประเมินผลการทํางาน
- ทักษะการทํางานรวมกัน หมายถึง การทํางานเปนกลุมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
โดยมุ ง เน น ให ทํา งานอย า งมี ก ระบวนการ ตามขั้ น ตอน และฝ ก การทํ า งานกลุ ม
งานบานตองอาศัยการทํางานรวมกัน เชน ทาสีรั้วบาน งานซอมแซมทอประปา
หรืองานครัว

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
เครื่องเรือนเปนสิ่งที่มีประโยชนใชสอย จึงตองการดูแลและวิธีการทําความสะอาดที่แตกตางกั นไป
ตามการใชงาน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายการทําความสะอาดเครื่องเรือนได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนวิธีการการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดเครื่องเรือน
๔. สาระการเรียนรู
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการแกปญหา
๓. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียน ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ทราบ และทบทวนความรูเดิม เรื่อง การดูแล การเรียนรู
รักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความ
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น คิดเห็นและตอบคําถามรวมกัน
และตอบคําถามรวมกัน การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาดเครื่องเรือน ดังนี้
ครู : การทําความสะอาดเครื่องเรือน
มีประโยชนอยางไร (นร.ตอบ ทําใหมี
เครื่องเรือนที่สะอาดไวใชงาน)
ครู : อุปกรณชนิดใดบางที่ใชในการทํา
ความสะอาดเครื่องเรือน (นร.ตอบ ถังน้ํา
ผาขนหนูผืนเล็ก ไมกวาดขนไก น้ํายา
ทําความสะอาด)
๒. ๑. สามารถอธิบายการทํา
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลดและใบความรูที่ ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดการดูแล
- สื่อสไลดการดูแล
ความสะอาดเครื่องเรือนได
นาที ๒ การดูแลรักษาและทําความสะอาด
รักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายใน รักษาเครื่องเรือน
๒. สามารถเขียนวิธีการ
บานและฟงครูอธิบาย
เครือ่ งใชภายในบาน
เครื่องเรือน และฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
การดูแลรักษาและทําความ
๒. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
สะอาดเครื่องเรือนได

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบ
คําถาม

- แบบประเมิน
ผลงาน
- แบบประเมิน
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

๒๑
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู

สื่อการเรียนรู
กิจกรรมนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

๓. เห็นความสําคัญของ
การทําความสะอาด
เครื่องเรือน
๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๑๕ ๓. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติการทํา
นาที ความสะอาดเครื่องเรือน
๔. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๑
เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาด
เครื่องเรือน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได
นาที จากการเรียนและประสบการณที่ไดจาก
การลงมือปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร

๓. นักเรียนฝกปฏิบัติการทํา
ความสะอาดเครื่องเรือน
๔. นักเรียนทําใบงานที่ ๑
การดูแลรักษาและทําความ
สะอาดเครื่องเรือน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถาม
๒. (แนวการตอบ) การดูแลรักษา
และทําความสะอาดเครื่องเรือน
๓. (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
๔. (แนวการตอบ) นําวิธีการดูแล
รักษาและทําความสะอาด
เครื่องเรือน

- ใบงานที่ ๑
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องเรือน
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
ใบความรูที่ ๒ การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
ภาระ/ ชิ้นงาน
นักเรียนฝกปฏิบัติการทําความสะอาดเครื่องเรือน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายการทําความสะอาด
เครื่องเรือนได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวิธีการการดูแลรักษาและ
ทําความสะอาดเครื่องเรือนได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของการทําความสะอาด
เครื่องเรือน

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๓

การตอบคําถาม
ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

คะแนน
๕
๔
๓
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน
มาก
๒. กลาแสดง
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ความคิดเห็น
กลาแสดง
กลาแสดง
กลาแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ และยกมือตอบ และยกมือตอบ
ดีมาก
ดี

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียน
กลาแสดง
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

อธิบายการทํา
ความสะอาด
เครื่องเรือนได

เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องเรือนได

รายการประเมิน

การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๕

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
๑. อธิบายการทํา
ความสะอาด
เครื่องเรือนได
๒. เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องเรือนได

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายการทําความ อธิบายการทําความ อธิบายการทําความ
สะอาดเครื่องเรือน สะอาดเครื่องเรือน สะอาดเครื่องเรือน
ไดถูกตองแตยังไม
ไดถูกตองครบถวน ไดถูกตอง
ครอบคลุมบางสวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม

เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องเรือนได
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
ถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ปรับปรุง (๑)
อธิบายการทําความ
สะอาดเครื่องเรือน
ไดนอยหรือไมได
และไมเกิดความ
เขาใจ
เขียนวิธีการ
เขียนวิธีการ
เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ การดูแลรักษาและ การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
เครื่องเรือนไดดี
เครื่องเรือนได
เครื่องเรือนไดนอย
บางสวน
หรือไมไดเลย
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ผลงาน
ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

พฤติกรรม
การทํางานกลุม

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่

รายการประเมิน
การแสดง
ความคิดเห็น

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข

ความสําเร็จ
ของผลงาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ของตนเอง อยาง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
รับผิดชอบเต็ม
ขึ้นไป
ความสามารถ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกมากกวา
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
ครึ่งรวมแสดง
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น
การดูแลรักษาและ การดูแลรักษาและ เกี่ยวกับการดูแล
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
รักษาและทําความ
เครื่องเรือน
เครื่องเรือน
สะอาดเครื่องเรือน

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

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องเรือน
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชา การงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙

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

๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
เครื่องเรือน เปนสิ่งที่มีประโยชนใชสอย และใชตกแตงหองตาง ๆ ใหสวยงามได เชน
ตูใสหนังสือ ชั้นวางของ โตะรับประทานอาหาร เกาอี้รับประทานอาหาร โซฟา เกาอี้รับแขก
โตะรับแขก โคมไฟ เครื่องเรือนตาง ๆ เหลานี้ ประกอบขึ้นมาจากวัสดุหลายชนิด เชน ไม ผา หนัง
หรือหนังเทียม เหล็ก สเตนเลสสตีล พลาสติก ซึ่งวัสดุแตละชนิดตองการการดูแล และวิธีการทํา
ความสะอาดแตกตางกันดังนี้
๑) เครื่องเรือนไม มีจุดเดนอยูที่ความสวยงามตามธรรมชาติของเนื้อไม แตเมื่อถูกน้ําหรือ
ความชื้นจะโปงพอง อีกทั้งเกิดรอยขีดขวนจากการใชงานปกติหรือจากสัตวเลี้ยงในบานไดงาย
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนไมมีวิธีการดังนี้
- วางเครื่องเรือนไมในบริเวณที่รม แหง และไมเปยกชื้น
- เครื่องเรือนไมที่มีรอยขีดขวน ใหใชผาแหงสะอาดชุบน้ํามันชักเงาถูรอยขีดขวนนั้น
- เครื่องเรือนไมที่มีฝุนละอองเกาะโดยไมมีรอยเปอนอื่น ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุนละออง
หรือใชผาแหงเนื้อนุมเช็ด
- เครื่องเรือนไมที่เกิดรอยคราบเปนวง ใหใชกระดาษซับชนิดหนาวางทับเหนือรอย
แลวใชเตารีดที่รอนปานกลางวางนาบซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง จนกวารอยนั้นจะจางหายไป
- เครื่องเรือนไมที่มีรอยคราบจากสีใหใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดออกแลวใชผาชุบน้ํามัน
ชักเงาถูใหสะอาดอีกครั้ง
- เครื่องเรือนไมที่เปอนน้ําตาเทียน ใหขูดน้ําตาเทียนออกแลวใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดให
สะอาด
๒) เครื่องเรือนหวาย หวายเปนวัสดุธรรมชาติ มีลักษณะเปนเสนเหนียวคลายตนไผ นิยม
นํามาทําเครื่องจักสานและเครื่องเรือน เสนหวายที่นํามาใชทําเครื่องเรือน มักทาดวยสารเคลือบเงา
เชน แล็กเกอร หลังถัก สาน พัน สอด ใหเปนรูปทรงตามตองการ
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนหวายทําได ดังนี้
- เครื่องเรือนหวายที่มีฝุนละอองเกาะ ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุนออกและเช็ดดวยน้ํายา
เคลือบเงา เปนครั้งคราว
- เครื่องเรือนหวายที่มีคราบสกปรกติดแนนซึ่งเช็ดดวยผาแหงไมออก ใหใชเครื่องฉีดพน
น้ําชนิดฝอยละเอียด หรือฝกบัวฉีดทําความสะอาดและพึ่งแดดใหแหงสนิทกอนเก็บ
เขาที่ เพื่อปองกันเชื้อรา
- เครื่องเรือนหวายที่เกิดการหยอนตัวเปนแอง สามารถทําใหคืนตัวไดบางสวน ดวยการใช
น้ําสบูรอน ๆ เช็ดไปบนเสนหวาย ลางดวยน้ําสะอาดและนําไปผึ่งแดดใหแหง

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๑

๓) เครื่องเรือนหนัง เครื่องเรือนหนังมี ๒ ประเภท ไดแก เครื่องเรือนหนังแทและเครื่องเรือน
หนังเทียม เครื่องเรือนหนังแทจะดูหรูหราเปนธรรมชาติและไมอมฝุนเหมือนเครื่องเรือนบุ ผ า
สําหรับเครื่องเรือนหนังเทียม ผลิตจากพลาสติกประเภทพียู และพีวีชี จะทําเลียนแบบหนังแท
จะมีวิธีการดูแลรักษาคลายกัน
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนหนังทําได ดังนี้
- เครื่องเรือนหนังแทและหนังเทียมที่มีฝุนเกาะ ใหใชผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ เช็ดทําความ
สะอาดเปนประจํา
- เครื่องเรือนหนังแทและหนังเทียมที่มีรอยเปอน ใหใชผาชุบน้ําสบูออน ๆ ถูเบา ๆ
จนรอยเปอนหมดไป และใชผาแหงเช็ดใหสะอาดอีกครั้ง
- เครื่องเรือนหนังแทหามใชน้ํายาขัดเงา ที่ไมระบุวาใชกับหนังแทหรือหนังเทียม และ
สารเคมีที่เปนกรด ในการทําความสะอาด ใหใชน้ํายาทําความสะอาดหนังแทเทานั้น
และใชน้ํายารักษาหนังเช็ดถูเปนประจํา เพื่อปองกันไมใหหนังแตก หรือแข็งกระดาง
- เครื่องเรือนหนังแทและหนังเทียมหามใชน้ํายาที่มีน้ํามันสน ทินเนอร และแอลกอฮอล
เปนสวนผสมในการทําความสะอาด
๔) เครื่องเรือนบุผา ผา ทําจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อใชงานจะรูสึกถึงความสบาย เพราะไมรอน
แตจะพบปญหาเกี่ยวกับฝุนละอองเกาะติดและเครื่องเรือนมีความชื้น ทําใหเกิดกลิ่นไมพึงประสงค
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนบุผาทําได ดังนี้
- เครื่องเรือนบุผาที่มีฝุนละอองเกาะติด ใหใชไมกวาดขนไกปดฝุนออกหรือใชเครื่อง
ดูดฝุน ดูดฝุนละอองไปทิ้งเปนประจํา
- เครื่องเรือนบุผาที่เปยกน้ําใหรีบใชผาซับน้ําออกใหหมดแลวใชไดรเปาผมเปาใหแหง
- เครื่องเรือนบุผาที่มีขนของสัตวเลี้ยง เชน แมว สุนัข เกาะติด ใหใชลูกกลิ้งชนิดมีกาว
กลิ้งบริเวณที่มีขนสัตวหรือใชกระดาษกาวพันรอบนิ้วมือโดยใหดานที่มีกาวหันออก
ดานนอก แลวแตะบริเวณที่มีขนสัตวเพื่อเก็บรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ
๕) เครื่องเรือนโลหะ โลหะที่นิยมทําเปนเครื่องเรือน เชน เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลสสตีล
โครเมียม ซึ่งเครื่องเรือนที่ทําจากโลหะเหลานี้จะแข็งแรง ทนทาน แตบางชนิดอาจไมทนตอความชื้น
และเกิดสนิมได เชน เครื่องเรือนที่ทําจากเหล็ก
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนโลหะทําได ดังนี้
- จัดวางเครื่องเรือนโลหะในบริเวณที่แหง ไมชื้นแฉะ
- เช็ดทําความสะอาดเครื่องเรือนโลหะดวยผาแหงสะอาดเปนประจํา
- ถาเครื่องโลหะเปยกน้ําควรเช็ดใหแหงทันที
นอกจากเครื่องเรือนที่กลาวมานี้ ปจจุบันยังมีเครื่องเรือนพลาสติกผลิตออกมาใหใชกัน
มากขึ้น แตไมคอยทนทานตอการใชงาน เพราะเมื่อใชไประยะหนึ่งจะกรอบและแตกหักไดงาย
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือนพลาสติก ทําไดโดยไมวางในที่มีแดด ใชฟองน้ําชุบ
น้ํายาลางจานหรือผสมผงซักฟอก ขัดถูแลวลางออกดวยน้ําสะอาด จากนั้นเช็ดใหแหงจึงนํามา
ใชงาน

๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบงานที่ ๑ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องเรือน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําชี้แจง ใหนักเรียนออกแบบเครื่องเรือนมาคนละ ๑ ชนิด พรอมบอกวิธีการดูแลรักษา

วิธีการดูแลรักษา

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

ชื่อ.................................... นามสกุล..............................................ชั้น.................. เลขที่..................

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดตองการการดูแลและวิธีการทําความสะอาดที่แตกตางกัน
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนวิธีการการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๔. สาระการเรียนรู
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๓๔

ลําดับ
ที่
๑.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

จุดประสงคการเรียนรู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ และทบทวน
การเรียนรู
ความรูเดิม เรื่อง การดูแลรักษา
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
และทําความสะอาดเครื่องเรือน
และตอบคําถาม
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดง
ความคิดเห็นและตอบคําถามรวมกัน
การดูแลรักษาและทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา ดังนี้
ครู : การดูแลรักษาและทําความ
สะอาดเครื่องใชไฟฟามีผลดีอยางไร
(นร.ตอบ ทําใหมีเครื่องใชไฟฟา
ที่สะอาด และมีเครื่องใชไฟฟา
ที่ใชงานไดนาน)
ครู : อุปกรณชนิดใดบางที่ใชใน
การทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
(นร.ตอบ ผาขนหนูผืนเล็ก ไมกวาด
ขนไก น้ํายาทําความสะอาด)

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๕

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒. ๑. สามารถอธิบาย
ขัน้ สอน
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลดและ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
การทําความสะอาด
นาที ใบความรูที่ ๓ การดูแลรักษาและทํา การดูแลรักษาและทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
ความสะอาด เครื่องใชไฟฟา และฟง เครื่องใชไฟฟาและฟงครูอธิบาย
๒. สามารถเขียนวิธีการ
ครูอธิบายเพิ่มเติม
เพิ่มเติม
การดูแลรักษาและทําความ
สะอาดเครื่องใชไฟฟาได
๓. เห็นความสําคัญของ
การทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
๓.

ขั้นปฏิบัติ

๔.

ขั้นสรุป

๒๐ ๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน ฝกปฏิบัติการทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
๓. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
การดูแลรักษาและทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
๔. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม
(โดยการสุม) ออกมานําเสนองาน
ผลงานหนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้

๒. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
ฝกปฏิบัติการทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
๓. นักเรียนทําใบงานที่ ๒ เรื่อง
การดูแลรักษาและทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
๔. ตัวแทนนักเรียนที่ถูกสุมนําเสนอ
ผลงานหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถาม

สื่อการเรียนรู
- สื่อสไลดและ
ใบความรูที่ ๓
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
ผลงาน

- ใบงานที่ ๒ เรื่อง
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
- ผลงานนักเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๓๖
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง ๒. (แนวการตอบ) รูการดูแลรักษา
และทําความสะอาด เครื่องใชไฟฟา
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้ ๓. (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
๔. (แนวการตอบ) นําวิธีการดูแล
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
รักษาและทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาไปใช ภายในบาน
ของตนเอง

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๗

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
ใบความรูที่ ๓ การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
ภาระ/ ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๒ การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายการทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวิธีการการดูแลรักษาและทํา
ความสะอาดเครื่องใชไฟฟาได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของการทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน
๑. ความถูกตอง
ชัดเจนของเนื้อหา
๒. กลาแสดง
ความคิดเห็น

คะแนน
๕
๔
๓
๒
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน ถูกตองชัดเจน ถูกตองชัดเจน ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
ดี
บางสวน
นักเรียนกลา นักเรียนกลา นักเรียนกลา นักเรียนกลา
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
แสดงความ
คิดเห็นและ
คิดเห็นและ คิดเห็นและ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ยกมือตอบดี ยกมือตอบ
ยกมือตอบ
ดีมาก
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

เลขที่

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
ระดับ
รายการประเมิน
รวม
อธิบายการทํา
เขียนวิธีการ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
คะแนน คุณภาพ
ความสะอาด
การดูแลรักษาและ
ประยุกตใชใน
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)

เครื่องใชไฟฟาได

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๓๙

ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได

ชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน

ดีมาก (๔)
อธิบายการทํา
๑. อธิบายการทํา
ความสะอาด
ความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
เครื่องใชไฟฟาได
ถูกตองครบถวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม
เขียนวิธีการ
๒. เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
เครื่องใชไฟฟาได
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
ถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายการทํา
อธิบายการทํา
ความสะอาด
ความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
เครื่องใชไฟฟาได
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ครอบคลุมบางสวน
เขียนวิธีการ
เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาไดดี เครื่องใชไฟฟาได
บางสวน
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอนได ได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

ปรับปรุง (๑)
อธิบายการทํา
ความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนวิธีการ
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟาได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๑

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละกลุม และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่

พฤติกรรม
การทํางานกลุม

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่

รายการประเมิน
การแสดง
ความคิดเห็น

การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข

ความสําเร็จ
ของผลงาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนา
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ที่ของตนเอง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
ขึ้นไป
อยางรับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกทุกคน
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกมากกวา
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
ครึ่งรวมแสดง
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ความคิดเห็น
การดูแลรักษาและ การดูแลรักษาและ เกี่ยวกับการดูแล
ทําความสะอาด
ทําความสะอาด
รักษาและทํา
เครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟา
ความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
การดูแลรักษาและ
ทําความสะอาด
เครื่องใชไฟฟา
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๓

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๕

ใบความรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ซึ่งทํางานไดดวยพลังงานไฟฟา มีหลายชนิด เชน โทรทัศน
ตูเย็น เครื่องเสียง พัดลม เตาไมโครเวฟ กระติกน้ํารอน เตารีด
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา แตละชนิดมีวิธีการแตกตางกัน ซึ่งศึกษา
ไดจากคูมือการใชและการดูแลรักษาที่แนบมากับเครื่องใชไฟฟาเมื่อซื้อมาใหม ๆ ดังตัวอยาง
โทรทัศน
การดูแลรักษา
- เลือกใชเสาอากาศคุณภาพดีติดตั้งนอกบาน โดยหันเสาอากาศไปทางที่ตั้งของสถานีใน
ลักษณะตั้งฉาก
- วางโทรทัศนในบริเวณที่มี อากาศถายเทไดดี และหางผนังอยางนอย ๑๐ เซนติเมตร
เพื่อใหระบายความรอนจากตัวเครื่องไดสะดวก
- ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป เพราะจะทําใหหลอดภาพมีอายุสั้น และเปลือง
พลังงาน
- เมื่อเลิกใชงานควรถอดปลั๊กทุกครั้ง
การทําความสะอาด
- ถาเปนโทรทัศนธรรมดาที่มีหนาจอเปนกระจกและมีตูดานหลัง ใหเช็ดตูดวยผาแหงนุม ๆ
สวนจอภาพใชผาแหงชุบน้ําบิดหมาด ๆ เช็ดแลวใชผาแหงนุม ๆ เช็ดอีกครั้ง
- ถาเปนโทรทัศนจอแบนแบบไมมีตูดานหลังหรือเรียกวาจอแอลซีดี ใหใชผาออนนุมชุบ
น้ําอุนบิดหมาด ๆ เช็ดหนาจอไปทางเดียวกันจากบนลงลาง หรือซายไปขวาก็ได

๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ตูเย็น
การดูแลรักษา
- ไมควรเปด ปดตูเย็นบอยหรือใสของรอนในตูเย็น เพราะจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
- ไมควรใสของในตูเย็นจนแนนเพราะจะทําใหความเย็นหมุนเวียนไมสะดวก อาหารที่ไม
ไดรับความเย็นเพียงพออาจเนาเสียได
- หมั่นละลายน้ํ าแข็ ง เมื่ อสั ง เกตเห็น ว าน้ํ าแข็ ง เกาะช อ งแชแข็ งหนาเกิ น ๑ เซนติเมตร
โดยกดสวิตซละลายน้ําแข็ง
- หามใชมีด ของแหลมหรือของมีคมแซะน้ําแข็งในชองแชแข็ง
- ตั้งอุณหภูมิภายในตูเย็นใหเหมาะสมตามคูมือการใชงานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟา
การทําความสะอาด
- ใชผานุมชุบน้ําบิดหมาด ๆ เช็ดภายนอกตูเย็น สวนภายในใชผาชุบน้ํายาทําความสะอาด
บิดหมาด ๆเช็ด สําหรับถาดหรือชั้นวางที่ถอดได ใหถอดออกมาลางดวยน้ํายาลางจาน
และน้ําสะอาด จากนั้นผึ่งหรือเช็ดใหแหงแลวนํามาใสในตูเย็นดังเดิม

พัดลม
การดูแลรักษา
- อยาเสียบปลั๊กทิ้งไวโดยเฉพาะพัดลมที่มีระบบรีโมตคอนโทรล
- เมื่อไมตองใชพัดลมควรปดไวเพื่อใหมอเตอรไดพักและไมเสื่อมสภาพเร็วเกินไป
- ควรวางพัดลมใหหางจากผนังหองประมาณ ๑๐-๑๒ นิ้ว
การทําความสะอาด
- ถอดใบพัด และตะแกรงครอบใบพัด แลวนําไปลางทําความสะอาด ผึ่งลมหรือเช็ดใหแหง
กอนนํามาประกอบเขากับตัวพัดลม
- หยอดน้ํามันจักร บริเวณจุดหมุนของพัดลม เพื่อปองกันไมใหฝดและเกิดเสียงดังขณะพัด
ลมหมุน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๗

เครื่องเสียง
การดูแลรักษา
- ไม ว างเครื่ อ งเสี ย งไวใ กลห นา ตา งหรื อ ที่ ที่แสงแดดสอ งถึ ง หรื อ วางไว ใ กลอ า งน้ํ าหรือ
กอกน้ํา หรือที่ที่มีความชื้นสูง
- ไม ค วรใช ข องแหลมหรื อ ของมี ค มงั ด แงะเครื่ อ งเสี ย งในกรณี ที่ แ ถบบั น ทึ ก เสี ย งติ ด ที่
ตัวเครื่องหรือแผนซีดีคางในตัวเครื่อง ควรนําไปใหชางซอมแซม
การทําความสะอาด
- ภายนอกใชไมกวาดขนไกปดฝุนหรือใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดฝุนออก
- ภายในควรใชน้ํายาลางหัวเทปหรือน้ํายาลางหัวอานซีดีเดือนละ ๑ ครั้ง โดยปฏิบัติตาม
คูมือที่แนบมากับผลิตภัณฑ

เตาไมโครเวฟ
การดูแลรักษา
- ใชภาชนะเฉพาะที่ใชกับไมโครเวฟเทานั้นและภาชนะอุนอาหาร ควรเลือกใชที่มีฝาปด
เพื่อปองกันอาหารกระเด็นเปอนภายในเตาไมโครเวฟ
- ตั้งอุณหภูมิในการอุนอาหารหรือปรุงอาหารใหเหมาะสมตามคูมือการใชงาน
การทําความสะอาด
- ภายนอกและภายในเตาไมโครเวฟ ใชผานุมสะอาดชุบน้ําผสมน้ํายาลางจานบิดหมาด ๆ
เช็ด แลวเช็ดซ้ําดวยผาแหงเนื้อนุม

๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

- ถามีรอยเปอนบนเตาไมโครเวฟที่ไมส ามารถเช็ด ออกดวยน้ํา ยาลางจานได ใหโรยผง
เบกกิงโซดาหรือผงฟูลงบนฟองน้ําแลวลงไปขัดบริเวณที่เปอนจากนั้นเช็ดดวยผาชุบน้ํา
บิดหมาด ๆ และผาแหง

กระติกน้ํารอนไฟฟา
การดูแลรักษา
- ถาไมมีน้ําในกระติกน้ํารอนไฟฟา หามเสียบปลั๊กทิ้งไว
- ตรวจดูสายไฟของกระติกน้ํารอนไฟฟากอนใชว าประกอบแนนติดกับตัวเครื่องหรือไม
และมีการชํารุดหรือไม
- หามใชแผนขัดหรือของมีคมขูด จะทําใหสารเคลือบภายในกระติกน้ํารอนไฟฟาหลุ ด
ออกมา
- ไมควรวางกระติกน้ํารอนไฟฟาใกลบริเวณที่มีน้ําเพราะอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรและเกิด
สนิมได
การทําความสะอาด
- ภายนอกใชผาชุ บน้ํ า ผสมน้ํ ายาล างจานเช็ด แลวเช็ดตามดวยผ าชุ บน้ํ าบิ ดหมาดและ
ผาแหง
- ภายในกระติ ก ถ า มี ต ะกอนควรเทน้ํ า ออกให ห มดก อ นรอให ก ระติ ก น้ํ า ร อ นไฟฟ า เย็ น
จึงนําไปลางโดยใชฟองน้ําชุบน้ําเช็ดใหทั่วแลวลางดวยน้ําสะอาด จากนั้นคว่ําใหแหง
กอนนํามาใช

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๔๙

เตารีด
การดูแลรักษา
- เตารีดตองแหงอยูเสมอ เวลาฉีดพนน้ําลงบนผา ตองทําใหหางจากเตารีด
- ถาแผนความรอนของเตารีดที่สัมผัสกับผาทําดวยเหล็กควรทาน้ํามันหลอลื่นหรือเทียนไข
หรือน้ํายาเคลือบเตารีดทุก ๒ เดือน
- ปรับอุณหภูมิเตารีดใหเหมาะสมกับชนิดของผาที่จะรีด โดยดูจากคูมือการใชงานที่แนบมา
กับเตารีด
การทําความสะอาด
- ถอดปลั๊กแลวใชผาแหงนุม ๆ เช็ดทั่วเตารีดขณะยังอุน ๆ
- ถาเตารีดมีรอยไหมใหถูเตารีดกลับไปกลับมาบนใบตองดานที่มีนวล จนใบตองเกือบไหม
เปนสีน้ําตาล จะทําใหรอยไหมหลุดไดงาย และทําใหเตารีดรีดไดลื่นขึ้น

๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบงานที่ ๒ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนวิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
วิธีการดูแลรักษา
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…………….…………….…………….…………….………….….…………….…………….…………….…………….…………….………
…………….…………….…………….…………….………….….…………….…………….…………….…………….…………….………
…………….…………….…………….…………….………….….…………….…………….…………….…………….…………….………
….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….……
……….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….
…………….…………….…………….…………….………….….…………….…………….…………….…………….…………….………

กลุมที…่ …………
สมาชิกในกลุม

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๕๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น จะชวยใหงานตาง ๆ สําเร็จอยางรวดเร็ว ราบรื่น
ไมมีปญหา และไดผลงานที่มีคุณภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่นได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่นได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนของการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
๔. สาระการเรียนรู
มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
มีวินัย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนฟงครูรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ และทบทวนความรู การเรียนรู
เดิม เรื่อง การดูแลรักษาและทํา
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
ความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
และตอบคําถาม
๒. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็นและตอบคําถามรวมกัน
เกี่ยวกับมารยาทในการทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัวและผูอื่น โดยครู
ใชคําถามดังนี้
ครู : เพราะเหตุใด เราควรมีมารยาท
ที่ดีในการทํางานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผูอื่น (นร.ตอบ เพื่อให
ทุกคนที่ทํางานรวมกันมีความสบายใจ
ในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหงานตาง ๆ
สําเร็จอยางรวดเร็ว)
๒. ๑. สามารถอธิบายมารยาท
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลดหรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ในการทํางานกับสมาชิก
นาที ใบความรูที่ ๔ มารยาทในการทํางาน ที่ ๔ มารยาทในการทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื่นได
ในครอบครัวและผูอื่น และฟงครู
กับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
อธิบายเพิ่มเติม
และฟงครูอธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

- สื่อสไลดหรือ
ใบความรูที่ ๔
มารยาทใน
การทํางานกับ

- แบบประเมิน
ผลงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

จุดประสงคการเรียนรู
๒. สามารถเขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับมารยาท
ในการทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื่นได
๓. เห็นประโยชนของ
การทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื่น

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

๕๓
แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

สมาชิกใน
ครอบครัวและ
ผูอื่น
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๒๐ ๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน รวมกันคิดวิเคราะหและเขียน
แผนผังความคิด
๓. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม
(โดยการสุม) ออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
นาที ที่ไดจากการเรียนและประสบการณ
ที่ไดจากการลงมือปฏิบัติงานโดยใช
คําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร

๒. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
- ตัวอยางเขียน
รวมกันคิดวิเคราะหและเขียนแผนผัง แผนผังความคิด
ความคิด
๓. ตัวแทนนักเรียนที่ถูกสุมนําเสนอ - ผลงานนักเรียน
ผลงานหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถาม
๒. (แนวการตอบ) รูมารยาทใน
การทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
และผูอื่น
๓. (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
๔. (แนวการตอบ) นํามารยาทใน
การทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
และผูอื่นไปใช ในชีวิตประจําวัน

แบบสังเกต

๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
ใบความรูที่ ๔ มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
ภาระ/ชิ้นงาน
นักเรียนรวมกันคิดวิเคราะหและเขียนแผนผังความคิด
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายมารยาทในการทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
มารยาทในการทํางานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผูอื่นได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนของการทํางานกับสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื่น

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๕๕

การตอบคําถาม
ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดง
นักเรียนกลา
ความคิดเห็น
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน
นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบดี

นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและ
ยกมือตอบ
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายการประเมิน

อธิบายมารยาท
เขียนแผนผังความคิด
การนําไป
ในการทํางานกับ
เกี่ยวกับมารยาท
ประยุกตใชใน
สมาชิกในครอบครัว ในการทํางานกับสมาชิก ชีวิตประจําวัน
และผูอื่น
ในครอบครัวและผูอื่นได

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๕๗

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
ประเด็นที่ประเมิน
๑. อธิบายมารยาท
ในการทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่น
๒. เขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
มารยาทใน
การทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่นได
๓. การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายมารยาท
อธิบายมารยาท
อธิบายมารยาท
ในการทํางานกับ
ในการทํางานกับ
ในการทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่นไดถูกตอง และผูอื่นไดถูกตอง และผูอื่นไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
เขียนแผนผัง
เขียนแผนผัง
เขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดเกี่ยวกับ
ความคิดเกี่ยวกับ
มารยาทใน
มารยาทใน
มารยาทใน
การทํางานกับ
การทํางานกับ
การทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่นไดดีเยี่ยม และผูอื่นไดดี
และผูอื่นไดบางสวน

สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
ถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ปรับปรุง (๑)
อธิบายมารยาท
ในการทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่นไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
มารยาทใน
การทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่นไดนอย
หรือไมไดเลย
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
การเรียนการสอนได ได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๕๙

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ของตนเอง อยาง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
รับผิดชอบเต็ม
ขึ้นไป
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดง
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
ความคิดเห็น
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับมารยาท
มารยาทใน
มารยาทใน
ในการทํางานกับ
การทํางานกับ
การทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่น
และผูอื่น
และผูอื่น

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

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
มารยาทใน
การทํางานกับ
สมาชิกในครอบครัว
และผูอื่น
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๖๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น นักเรียนมีผลการ
เรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรูและขอเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงแกไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชือ่ ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น
การทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น เชน การทํางานบาน การทํารายงานกับ
เพื่อนในกลุม การเก็บขยะรอบชุมนุมที่อาศัยอยู ควรมีมารยาทที่ดีตอกันเพื่อใหทุกคนที่ทํางาน
รวมกันมีความสบายใจในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหงานตาง ๆ สําเร็จอยางรวดเร็ว ราบรื่น ไมมี
ปญหา และไดผลงานที่มีคุณภาพ
มารยาทในการทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น มีแนวทางดังนี้
๑) ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวงดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย
๒) ไมเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผูอื่น เพราะการเกี่ยงงานหรือเอาเปรียบผูอื่นเปนการแสดง
ความไมมีน้ําใจ ทําใหผูอื่นเดือดรอน จึงไมมีใครตองการทํางานรวมดวย
๓) มี ค วามกล า ในการเสนอความคิ ด เห็ น อย า งมี เ หตุ ผ ล และไม ผิ ด ศี ล ธรรม เพื่ อ ให
การทํางานประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนตอสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
๔) ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เพราะความคิดเห็นของผูอื่นอาจจะมีประโยชนตอ
การทํางาน และกอใหเกิดผลดีมากกวาผลเสีย
๕) ยอมรั บ มติ ส ว นใหญ ข องผู ร ว มงาน มาใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ใ นการทํ า งานให บ รรลุ
เปาหมาย
๖) ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน ตามกําลังความสามารถและโอกาสที่พบ
๗) พู ด คุ ย ด ว ยวาจาสุ ภ าพ ไม ต ะคอกเสี ย งดั ง และไม แสดงกิ ริ ย าอาการไม เ หมาะสม
เมื่อเกิดความไมพอใจในขณะที่ทํางานรวมกัน
๘) ไมคัดลอก เลียนแบบผลงานของผูอื่น ในกรณีการสรางผลงานตาง ๆ เชน ประดิษฐ
สิ่งของเครื่องใช ทํารายงาน ทําโครงงาน ตองไมเลียนแบบความคิดของผูอื่น
๙) รวมมือรวมใจในการระดมความคิดในการแกปญหาใหสําเร็จลุลวง
๑๐) กลาวคําวาขอบคุณ เมื่อผูอื่นทํางานแทนหรือชวยเหลืองานของตนเอง และกลาว
ขอโทษเมื่อทํางานผิดพลาด
๑๑) มีน้ําใจและรูจักชื่นชมผูอื่นเมื่อทํางานไดดี และไมซ้ําเติมผูที่ทํางานผิดพลาด

หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๖๓

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๑ เรื่อง งานบานนารู

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

รายการ
การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช
การดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใชภายในบาน
การดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟา
มารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

หนวยการเรียนรูที่ ๒
อาหารและโภชนาการ

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๖๕

หนวยการเรียนรูที่ ๒

ชื่อหนวยการเรียนรู อาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ง ๑.๑ ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ง ๑.๑ ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การจัดอาหาร การเตรียม ประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัวอยางถูกวิธี เปนการ
ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย และทําใหอาหารนั้นมีรสชาติและสวยงามนารับประทาน
๓. สาระการเรียนรู
๑. การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๒. ความหมาย การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
๓. การทําคั่วกลิ้งหมู
๔. การทําสาคูเปยกขาวโพด
๕. การทําขนมปงหนาหมู
๖. การทําน้ําอัญชันมะนาว
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. สามารถยกตัวอยางการจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัวได
๒. สามารถอธิบายความหมาย การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัวได
๓. สามารถบอกขั้นตอนการทําคั่วกลิ้งหมูได
๔. สามารถอธิบายขั้นตอนการทําสาคูเปยกขาวโพดได
๕. สามารถอธิบายขั้นตอนการทําขนมปงหนาหมูได
๖. สามารถอธิบายขั้นตอนการทําน้ําอัญชันมะนาวได

๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ทักษะ/ กระบวนการ
๑. สามารถเขียนการจัดอาหารใหกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยตางกันได
๒. สามารถปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มสําหรับสมาชิกในครอบครัวได
๓. สามารถปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมูในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง
๔. สามารถปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพดในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง
๕. สามารถปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมูในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง
๖. สามารถปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวในแตละขั้นตอนไดอยางถูกตอง
เจตคติ
๑. เห็นคุณคาของการจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๒. ตระหนั กและเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเตรีย ม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหส มาชิกใน
ครอบครัว
๓. มีจิตสํานึกในการใช วัสดุ อุปกรณ ของการทําคั่วกลิ้งหมู
๔. เห็นประโยชนของการทําสาคูเปยกขาวโพด
๕. ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมูอยางกระตือรือรนและตรงตอเวลา
๖. ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวอยางกระตือรือรนและตรงตอเวลา

๔. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกปญหา
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. ใฝเรียนรู
๒. มีวินัย
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. อยูอยางพอเพียง
๖. การประเมินผลรวบยอด
๑. ใบงานที่ ๓ การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๒. ตรวจผลงานการปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหาร
๓. ตรวจผลงานคั่วกลิ้งหมู
๔. ตรวจผลงานสาคูเปยกขาวโพด
๕. ตรวจผลงานขนมปงหนาหมู
๖. ตรวจผลงานน้ําอัญชันมะนาว

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๖๗

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ประเด็น
การประเมิน
๑. ผลงาน/
ความรู

๔ (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได
ชัดเจน มีความคิด
สรางสรรคริเริ่มดี
๒. ทักษะการ
การทํางานเปน
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
ปฏิบัติการทํางาน
เปนกลุมดี
มีการอภิปราย
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน
และในชีวิตประจําวัน
๔. การสงงานตรง สงงานตรงเวลา
ตอเวลาและ
มีความรับผิดชอบ
เหมาะสม
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายสรางสรรค
งานไดอยางถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ระดับคุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
ผลงานดีมาก
ผลงานพอใช
อธิบายเหตุผลได
อธิบายเหตุผล
การทํางานไมชัดเจน
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคดี
มีขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนการทํางาน
ดี มีการอภิปราย
การอภิปราย
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ไมชัดเจน
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอนได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

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

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

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

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

๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินการสังเกต

ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
๒. การตอบคําถาม รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามเปน
ตรงประเด็น
ตอบอยางตรงประเด็น ตอบคําถามสวนมาก บางครั้งและตอบ
คําถามถูกทุกขอ
ถูกตอง
คําถามถูกเปนบางครั้ง
๓. การแสดงความ เห็นประโยชนของ
เห็นประโยชนของ
เห็นประโยชนของ
คิดเห็น
การแตงกายอยาง
การแตงกายเปน
การแตงกายเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
๔. การมีสวนรวม รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ
ในกิจกรรม
เพื่อนในการทํา
เพื่อนเปนสวนใหญ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี ในการทํากิจกรรม
กิจกรรมเปนบางครัง้
๕. ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
ชากวาเวลาที่กําหนด ไมทันตาม
กําหนดเวลา
เล็กนอย
กําหนดเวลา
ประเด็น
การประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน

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

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

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกันในขณะ
เรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให
ไมเห็นประโยชนของ
การแตงกาย
ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๖๙

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัวควรคํานึงถึงเพศและชวงวัยของสมาชิก เพื่อใหสมาชิกในครอบครัว
ไดรับประทานอาหารที่มีประโยชน และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถยกตัวอยางการจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัวได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนการจัดอาหารใหกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยตางกันได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู
การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใฝเรียนรู
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๗๐

ลําดับ
ที่
๑.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

จุดประสงคการเรียนรู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ และทบทวน
การเรียนรู
ความรูเดิม เรื่อง มารยาทใน
๒. นักเรียนดูรูปภาพทะเลและ
การทํางานกับสมาชิกในครอบครัว รวมกันแสดงความคิดเห็นและตอบ
และผูอื่น
คําถามรวมกัน
๒. ครูใหนักเรียนดูรูปภาพทะเล
รวมกันแสดงความคิดเห็นและตอบ
คําถามรวมกันเกี่ยวกับการจัดอาหาร
ใหสมาชิกในครอบครัว โดยครูใช
คําถามดังนี้
ครู : ถาครอบครัวของนักเรียนจะไป
เที่ยวสถานที่ในภาพ จะเตรียม
อาหารอะไรไปบาง (นร. ตอบ ขนม
ขาว ฯลฯ)
ครู : อาหารชนิดใดบางที่มีประโยชน
ตอรางกาย (นร.ตอบ เนื้อสัตว นม
ถั่วตาง ๆ ผลไม ขาว ขนมปง ไขมัน
จากพืชและสัตว)

สื่อการเรียนรู
- รูปภาพทะเล

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๒.

๑. สามารถยกตัวอยาง
การจัดอาหารใหสมาชิก
ในครอบครัวได
๒. สามารถเขียนการจัด
อาหารใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวของตนเองที่มีวัย
ตางกันได
๓. เห็นคุณคาของการจัด
อาหารใหสมาชิกใน
ครอบครัว

๓.

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนควรเลือกรับประทาน
อาหารอยางไร เพื่อใหเกิดผลดีตอ
รางกาย (นร.ตอบ รับประทาน
อาหารใหครบ ๕ หมู)
๒๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลดหรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที ใบความรูที่ ๕ การจัดอาหารให
ที่ ๕ การจัดอาหารใหสมาชิกใน
สมาชิกในครอบครัว และฟงครู
ครอบครัว และฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
อธิบายเพิ่มเติม

๗๑
สื่อการเรียนรู

- สื่อสไลดหรือ
ใบความรูที่ ๕
การจัดอาหาร
ใหสมาชิกใน
ครอบครัว

๒๐ ๒. ครูใหนักเรียนทําใบงานที่ ๓
๒. นักเรียนทําใบงานที่ ๓ เรื่อง
- ใบงานที่ ๓
นาที การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว มารยาทในการทํางานกับสมาชิกใน เรือ่ ง มารยาทใน
ครอบครัวและผูอื่น
การทํางานกับ
สมาชิกใน
๓. ครูใหตัวแทนนักเรียน
๓. ตัวแทนนักเรียนที่ถูกสุมนําเสนอ ครอบครัวและ
(โดยการสุม) ออกมานําเสนอผลงาน ผลงานหนาชั้นเรียน
ผูอื่น
หนาชั้นเรียน
- ผลงานนักเรียน

การประเมิน
การเรียนรู

- แบบประเมิน
ผลงาน

๗๒
ลําดับ
ที่
๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถาม
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
๒. (แนวการตอบ) รูการจัดอาหารให
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง สมาชิกในครอบครัว
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้ ๓. (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
๔. (แนวการตอบ) นําวิธีการจัด
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
อาหารใหสมาชิกในครอบครัว
ไปใชในชีวิตประจําวันได

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบสังเกต

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๗๓

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
ใบความรูที่ ๕ การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
ภาระ/ ชิ้นงาน
ใบงานที่ ๓ การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถยกตัวอยางการจัดอาหารใหสมาชิก
ในครอบครัวได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนการจัดอาหารใหกับสมาชิก
ในครอบครัวของตนเองที่มีวัยตางกันได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของการจัดอาหารใหสมาชิก
ในครอบครัว

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดง
นักเรียน
ความคิดเห็น
กลาแสดง
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
กลาแสดง
กลาแสดง
กลาแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ และยกมือตอบ และยกมือตอบ
บางคําถาม
ดี

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๗๕

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน

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

อาหารใหสมาชิก
ในครอบครัวได

การนําไป
สมาชิกในครอบครัวของ ประยุกตใชใน
ตนเองที่มีวัยตางกันได ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. ยกตัวอยางการ ยกตัวอยางการจัด ยกตัวอยางการจัด ยกตัวอยางการจัด
อาหารใหสมาชิก
อาหารใหสมาชิก
จัดอาหารใหสมาชิก อาหารใหสมาชิก
ในครอบครัวได
ในครอบครัวได
ในครอบครัวได
ในครอบครัวได
ถูกตอง
ถูกตองครบถวน
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. เขียนการจัด
เขียนการจัดอาหาร เขียนการจัดอาหาร เขียนการจัดอาหาร
อาหารใหกับสมาชิก ใหกับสมาชิกใน
ใหกับสมาชิกใน
ใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวของ
ครอบครัวของ
ครอบครัวของ
ในครอบครัวของ
ตนเองที่มีวัยตางกัน ตนเองที่มีวัยตางกัน ตนเองที่มีวัยตางกัน ตนเองที่มีวัยตางกัน
ได
ไดดีเยี่ยม
ไดดี
ไดบางสวน
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
รับผิดชอบในงาน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายไดอยาง บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
ถูกตอง
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ถูกตองตามที่
ในระดับพอใช
ในระดับดี
กําหนดในระดับ
ดีมาก

ปรับปรุง (๑)
ยกตัวอยางการจัด
อาหารใหสมาชิก
ในครอบครัวไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนการจัดอาหาร
ใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวของ
ตนเองที่มีวัยตางกัน
ไดนอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๗๗

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละบุคคล และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ
การตอบคําถาม
การแสดง
การมีสวนรวม ความสําเร็จ คะแนน คุณภาพ
(๒๐)
ในการเรียน
ตรงประเด็น
ความคิดเห็น
ในกิจกรรม
ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

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

๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. การตอบคําถาม
ตรงประเด็น

๓. การแสดง
ความคิดเห็น
๔. การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบอยางตรง และตอบคําถาม
เปนบางครั้งและ
สวนมากถูกตอง
ตอบคําถามถูกเปน
ประเด็นคําถาม
ถูกทุกขอ
บางครั้ง
เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ
การจัดอาหารให
การจัดอาหารให
การจัดอาหารให
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
รวมมือและ
รวมมือและ
รวมมือและ
ชวยเหลือเพื่อน
ชวยเหลือเพื่อนเปน ชวยเหลือเพื่อน
ในการทํากิจกรรม สวนใหญในการทํา ในการทํากิจกรรม
กิจกรรม
เปนบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให

ไมเห็นประโยชน
การจัดอาหารให
สมาชิกในครอบครัว
ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๗๙

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๘๑

ใบความรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
อาหารเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิต เพราะเมื่อรับประทานอาหารเขาไปจะทําใหรางกาย
แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย และมีพลังงานในการทํากิจกรรมตาง ๆ ระหวางวัน ทุกคนจึงตอง
รับประทานอาหารที่มีประโยชนและเพียงพอตอความตองการของรางกายทั้ง ๓ มื้อ ไดแก มื้อเชา
มื้ อ กลางวั น และมื้ อ เย็ น ซึ่ ง นั ก เรี ย นสามารถช ว ยเหลื อ ผู ป กครองในการจั ด อาหารให ส มาชิก
แตละคนในครอบครัวได
หลักการจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
การจัดอาหารใหสมาชิกแตละคนในครอบครัวมีหลักการ ดังนี้
๑) จัดอาหารใหมีคุณคาทางอาหารครบทั้ง ๕ หมู เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารที่มี
ประโยชน เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร ไขมัน สําหรับนําไปใชในการสรางเสริม
รางกายใหเจริญเติบโต สมบูรณ แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
หมูที่ ๑ เนื้อสัตว นม ไข ถั่วเมล็ดแหง อาหารทะเล มีโปรตีน ชวยใหรางกาย
เจริญเติบโต ซอมแซม สวนที่สึกหรอ
หมูที่ ๒ ขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน มีคารโบไฮเดรต ชวยใหรางกายมีพลังงาน
ทํากิจกรรมตาง ๆ
หมูที่ ๓ ผักใบเขียวและผักอื่น ๆ มีวิตามินและใยอาหารชวยใหรางกายทํางาน
เปนปกติและขับถายสะดวก
หมูที่ ๔ ผลไมตาง ๆ มีวิตามิน เกลือแร และใยอาหาร ชวยใหรางกายทํางานเปน
ปกติและขับถายสะดวก
หมูที่ ๕ ไขมันจากพืชและสัตว ไดแก น้ํามันพืช น้ํามันสัตว เนย ชวยใหรางกาย
อบอุนและมีพลังงานทํากิจกรรมตาง ๆ
๒) จัดอาหารใหเหมาะสมกับเพศและวัยของสมาชิกแตละคนในครอบครัว
๒.๑) วัยเรียน อายุ ๖-๑๒ ป วัยเรียน เปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโตและมี
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวรางกายเกือบตลอดเวลา จึงตองการอาหารประเภทโปรตีน เชน เนื้อสัตว
นม ไข ถั่วเมล็ดแหง และอาหารที่ใหพลังงาน เชน ขาว แปง เผือก มัน เปนหลัก และรับประทาน
อาหารทะเล เพราะมีสารไอโอดี นป องกั นโรคเอ อหรือ ปญญาออ น และรับประทานผัก ผลไม
เพื่อชวยใหรางกายทํางานเปนปกติและขับถายสะดวก

๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๒.๒) วัยรุน อายุ ๑๒-๒๐ ป วัยรุน เปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง
ตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นในการเรียนการเลนกีฬา และการทํากิจกรรมตาง ๆ ในขณะเดียวกัน วัยรุน
ก็มีความตองการรักษารูปรางไมใหอวนหรือผอมมากเกินไป ดังนั้น อาหารที่วัยรุนควรรับประทาน
ไดแก อาหารหลัก ๕ หมูที่มีปริมาณมากในมื้อเชาและมื้อกลางวัน ลดปริมาณอาหารเย็น มีอาหาร
ประเภทเครื่องจิ้ม เพื่อรับประทานกับผักและรับประทานผลไมทุกมื้อ
๒.๓) วัยผูใหญหรือวัยทํางาน อายุ ๒๐-๖๐ ป วัยผูใหญหรือวัยทํางานเปนวัยที่
รางกายเจริญเติบโตเต็มที่ มีสมรรถภาพทางรางกายสูงสุดโดยไมมีการสรางเสริมเนื้อเยื่อเพื่ อ
การเจริญเติบโตอีก มีความตองการอาหารนอยกวาวัยรุน และมักพบปญหารางกายไดรับพลังงาน
มากเกินไปและใชไมหมด อาหารสวนเกินจึงถูกสะสมไวในรูปของไขมัน ทําใหน้ําหนักตัวเกิ น
จนเปนโรคอวน ดังนั้นจึงควรลดอาหารที่ใหพลังงานมาก เชน ขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน น้ํามันพืช
น้ํามันสัตว เนย และรับประทานอาหารใหหลากหลาย ครบทั้ง ๕ หมู โดยเฉพาะผักและผลไมตอ ง
รับประทานทุกมื้อ รับประทานอาหารมื้อเชาและกลางวันแคพออิ่ม และลดปริมาณอาหารมื้อเย็นลง
๒.๔) วัยผูสูงอายุ อายุ ๖๐ ปขึ้นไป วัยผูสูงอายุเปนวัยที่รางกายเสื่อมสภาพ เชน
ฟนเสื่อมสภาพ ประสาทสัมผัสกลิ่นและรสเสื่อมลง ระบบการยอยและดูดซึมอาหารทํางานได
นอยลง จึงควรลดอาหารประเภทขาว แปง น้ําตาล เผือก มัน อาหารที่มีไขมันสูง เชน แกงกะทิ
ขนมที่มีสวนผสมของกะทิ อาหารทอด นมสด เนื้อสัตวติดมัน งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
งดรับประทานอาหารจัด รับประทานอาหารที่ยอยงาย ดื่มนมพรองมันเนยและรับประทานผักและ
ผลไมสดที่เคี้ยวงาย ยอยงายทุกมื้อ เชน มะละกอสุก สมเขียวหวาน สับปะรด
๓) จัดอาหารใหมีปริมาณเพียงพอกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อใหสมาชิก
ในครอบครัวทุกคนไดรับประทานอาหารอิ่มทอง ทั้งขาว กับขาว ผักและผลไม
๔) จัดอาหารใหนารับประทาน เพื่อไมใหผูรับประทานเกิดความเบื่อหนายและ
ไดรับสารอาหารซ้ํา ๆ โดยจัดใหรายการอาหารแตละมื้อแตละวันไมซ้ํากันทั้งรสชาติและลักษณะ
ของอาหาร รวมถึงมีการจัดตกแตงอาหาร เชน การแกะสลักฟกทองเปนภาชนะใสน้ําพริก การจัด
ผักเปนกลุม ๆ วางรอบถวยน้ําพริก แกะสลักแตงกวาและพริกชี้ฟาแดงตกแตงจานขาวผัด

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๘๓

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๕ เรื่อง การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คําชี้แจง ใหนักเรียนจัดอาหารใหเหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัวของตนเองที่มีวัยแตกตางกัน
อยางนอย ๒ คน แลวบันทึกลงในตาราง
ชื่อสมาชิก
๑……………..........…

ชวงวัย

มื้อเชา

รายการอาหาร
มื้อกลางวัน

มื้อเย็น

๒……………..........…
๓……………..........…
๔……………..........…
๕……………..........…
๖……………..........…

ชื่อ……………………...................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว ทําใหครอบครัวไดรับประทาน
อาหารที่สะอาด อรอย ปลอดภัย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายความหมาย การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัวได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหารได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเตรี ย ม การประกอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ให ส มาชิ ก
ในครอบครัว
๔. สาระการเรียนรู
การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
ใฝเรียนรู
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบาย
ความหมาย การเตรียม
การประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มใหสมาชิกใน
ครอบครัวได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ
การเรียนรู
และทบทวนความรูเดิม เรื่อง การจัด ๒. นักเรียนรวมกันแสดงความ
อาหารใหสมาชิกในครอบครัว
คิดเห็นและตอบคําถาม
๒. ครูใหนักเรียนรวมแสดงความ
คิดเห็นและตอบคําถามรวมกัน
เกี่ยวกับการเตรียม การประกอบ
อาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกใน
ครอบครัว โดยครูใชคําถามดังนี้
ครู : การเตรียมอาหารเพื่อนําไป
ประกอบอาหารมีความสําคัญ
อยางไร (นร.ตอบ ทําใหประกอบ
อาหารไดงาย สะดวกและรวดเร็ว
ประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร)
ขั้นสอน
๑๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลดหรือ
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที ใบความรูที่ ๖ การเตรียม
ที่ ๖ การเตรียม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ใหสมาชิกในครอบครัว และฟงครู ใหสมาชิกในครอบครัว และฟงครู
อธิบายเพิ่มเติม
อธิบายเพิ่มเติม

๘๕

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

- สื่อสไลดหรือ
ใบความรูท ี่ ๖
การเตรียม
การประกอบ
อาหารและ

- แบบประเมิน
ผลงาน

๘๖
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

๒. สามารถปฏิบัติการ
เตรียมประกอบอาหารได
๓. ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการเตรียม
การประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มใหสมาชิกใน
ครอบครัว

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน

๓๐ ๒. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน
๓. ครูใหนักเรียนแตละกลุม
ปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหาร
๔. ครูใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุม
(โดยการสุม) ออกมานําเสนอผลงาน
หนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร

๒. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

เครื่องดื่มใหสมาชิก
ในครอบครัว
- ผลงานนักเรียน

๓. นักเรียนแตละกลุมปฏิบัติการ
เตรียมประกอบอาหาร
๔. ตัวแทนนักเรียนแตละกลุมที่ถูก
สุมนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจากการ
ปฏิบัติงานและตอบคําถาม
ของครู
- (แนวการตอบ) รูการเตรียม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ใหสมาชิกในครอบครัว
- (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
- (แนวการตอบ) นําการเตรียม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ใหสมาชิกในครอบครัวไปใชใน
ชีวิตประจําวันได

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๘๗

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
ใบความรูที่ ๖ การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
ภาระ/ ชิ้นงาน
นักเรียนปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหาร
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายความหมาย การเตรียม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิก
ในครอบครัวได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการเตรียมประกอบอาหารได
ดานเจตคติ
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเตรียม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิก
ในครอบครัว

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน
แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดงความ
นักเรียน
คิดเห็น
กลาแสดง
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
กลาแสดง
กลาแสดง
กลาแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ และยกมือตอบ และยกมือตอบ
ดี
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๘๙

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
อธิบายความหมาย
ปฏิบัติการเตรียม
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
คะแนน คุณภาพ
การเตรียม
ประกอบอาหารได ประยุกตใชใน
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)

การประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มให
สมาชิกในครอบครัวได

ชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. อธิบาย
อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย อธิบายความหมาย
การเตรียม การ
การเตรียม การ
การเตรียม การ
ความหมาย
ประกอบอาหารและ ประกอบอาหารและ ประกอบอาหารและ
การเตรียมการ
ประกอบอาหารและ เครื่องดื่มใหสมาชิก เครื่องดื่มใหสมาชิก เครื่องดื่มใหสมาชิก
ในครอบครัวได
ในครอบครัวได
เครื่องดื่มใหสมาชิก ในครอบครัวได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ในครอบครัวได
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. ปฏิบัติการเตรียม ปฏิบัติการเตรียม
ปฏิบัติการเตรียม
ปฏิบัติการเตรียม
ประกอบอาหารได ประกอบอาหารได ประกอบอาหารไดดี ประกอบอาหารได
ดีเยี่ยม
บางสวน
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
รับผิดชอบในงาน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายไดอยาง บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
ถูกตอง
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
กําหนดในระดับ
ในระดับดี
ในระดับพอใช
ดีมาก

ปรับปรุง (๑)
อธิบายความหมาย
การเตรียม การ
ประกอบอาหารและ
เครื่องดื่มใหสมาชิก
ในครอบครัวไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ปฏิบัติการเตรียม
ประกอบอาหารได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๙๑

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละบุคคล และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
เลขที่ ความตั้งใจ
คะแนน คุณภาพ
การตอบคําถาม
การแสดง
การมีสวนรวม ความสําเร็จ
(๒๐)
ในการเรียน
ตรงประเด็น
ความคิดเห็น
ในกิจกรรม
ของผลงาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ พอใช ขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

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

๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. การตอบคําถาม
ตรงประเด็น

๓. การแสดง
ความคิดเห็น

๔. การมีสวนรวม
ในกิจกรรม
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เปนบางครั้งและ
และตอบอยางตรง และตอบคําถาม
สวนมากถูกตอง
ตอบคําถามถูก
ประเด็นคําถาม
ถูกทุกขอ
เปนบางครั้ง
เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ
การเตรียม
การเตรียม
การเตรียม
การประกอบอาหาร การประกอบอาหาร การประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มให
และเครื่องดื่มให
และเครื่องดื่มให
สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
รวมมือและ
รวมมือและ
รวมมือและ
ชวยเหลือเพื่อน
ชวยเหลือเพื่อนเปน ชวยเหลือเพื่อน
ในการทํากิจกรรม สวนใหญในการทํา ในการทํากิจกรรม
กิจกรรม
เปนบางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให

ไมเห็นประโยชน
การเตรียม
การประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มให
สมาชิกในครอบครัว
ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๙๓

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๙๕

ใบความรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖ เรื่อง การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่อ งดื่มให สมาชิกในครอบครั ว เปนงานบริ ก าร
สมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ นั ก เรี ย นสามารถช ว ยแบ ง เบาภาระผู ป กครองได แ ละทํ า ให ส มาชิ ก
ในครอบครัวไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนและปลอดภัย
๑. ความหมายของการเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง การเตรียมอาหารสด อาหารแหง เครื่องปรุงรส
หรือสวนผสมของเครื่องดื่ม การเตรียมอุปกรณประกอบอาหารและผสมเครื่องดื่มใหพรอมใชงาน
การจัดตกแตงอาหารหลังปรุงสุกแลว และการจัดตกแตงภาชนะใสเครื่องดื่มใหสวยงามกอนเสิรฟ
การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง การปรุงอาหารใหสุกดวยวิธีตาง ๆ การผสม
เครื่องดื่ม การปรุงแตงรสชาติอาหารและเครื่องดื่ม
๒. การวางแผนการเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกในครอบครัว
ก อ นการเตรี ย ม การประกอบอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ให ส มาชิ ก ในครอบครั ว ควรมี
การวางแผน เพื่อชวยประหยัดเวลาและแรงงาน เพราะการทํางานตามลําดับขั้นตอนจะชวยลด
ความซ้ํ า ซ อ นในการทํ า งาน นอกจากนี้ ยั ง ช ว ยประหยั ด ค า ใช จ า ย เนื่ อ งจากจะได ต รวจสอบ
เครื่องปรุงและสวนผสมที่มีอยูแลว โดยไมตองซื้อใหม
๓. การเตรียมเครื่องปรุงและสวนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม
๓.๑ การทําความสะอาดและเตรียมอาหารลักษณะตาง ๆ เชน ลาง หั่น สับ บุบ ปอก
ซอย
๓.๒ การชั่งและการตวงเครื่องปรุงของอาหาร และสวนผสมของเครื่องดื่ม เชน เครื่องชั่ง
ถวยตวง ชอนตวง
๔. การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
การประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อรับประทานในครอบครัว นอกจากจะตองเลือกซื้อ
วัตถุดิบที่สดใหมและประกอบอาหารอยางมีอนามัยแลว ตองรูจักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
อาหารจากดิบจนกระทั่งสุก
๕. การจัดตกแตงอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดตกแตงอาหารและเครื่องดื่ม เปนงานศิลปะที่ทําใหอาหารและเครื่องดื่มธรรมดา ๆ
มีความสวยงามและนารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีดังนี้

๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

- ผักและผลไมแกะสลักใชตกแตงอาหาร
- ขาวสวยนํามากดลงในถวยหรือพิมพ รูปตาง ๆ วางคว่ําลงในจานแลวเคาะขาวออก
จะไดกอนขาวที่สวยงาม แปลกตา
- แกวเครื่องดื่มตกแตงดวยดอกไมหรือผลไมหั่นเปนชิ้น ๆ
- อางเครื่องดื่มผลไมผสม ตกแตงดวยผลไมหั่นเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาเล็ก ๆ ใสลงในอาง
เครื่องดื่ม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๙๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประกอบอาหาร เปนการฝกทักษะกระบวนการทํางาน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเองและเห็น
คุณคาของอาหารไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถบอกขั้นตอนการทําคั่วกลิ้งหมูได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมูได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
มีจิตสํานึกในการใช วัสดุ อุปกรณ ของการทําคั่วกลิ้งหมู
๔. สาระการเรียนรู
ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย
ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๙๘

ลําดับ
ที่
๑.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

จุดประสงคการเรียนรู

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- สื่อของจริง
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
คัว่ กลิ้งหมู
นาที นักเรียนทราบ และทบทวนความรู การเรียนรู
เดิม เรื่อง การเตรียม การประกอบ ๒. นักเรียนดูคั่วกลิ้งหมู (สื่อของจริง)
อาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิกใน และรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ครอบครัว
ตอบคําถาม
๒. ครูใหนักเรียนดูคั่วกลิ้งหมู
(สื่อของจริง) และรวมกันสนทนา
โดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนคนไหนเคยกินคั่วกลิ้ง
หมูบาง (นร.ตอบ ใหนักเรียนยกมือ
ตอบ)
ครู : รสชาติของคั่วกลิ้งหมูเปน
อยางไร (นร.ตอบ เผ็ด เค็มนิด ๆ)
ครู : นักเรียนคิดวาใชวัตถุดิบหลัก ๆ
อะไรบางในการทํา (นร.ตอบ หมูสับ
พริกคั่วกลิ้ง ใบมะกรูด)

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๒.

๑. สามารถบอกขั้นตอน
การทําคั่วกลิ้งหมูได
๒. สามารถปฏิบัติการทํา
คั่วกลิ้งหมูได
๓. มีจิตสํานึกในการใช
วัสดุ อุปกรณ ของการทํา
คั่วกลิ้งหมู

๓.

๔.

๙๙

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
นาที ปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมู และฟงครู ปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมู และฟงครู
อธิบายเพิ่มเติม
อธิบายเพิ่มเติม
๒. ครูสาธิตการทําคั่วกลิ้งหมูไปทีละ ๒. นักเรียนชม
ขั้นตอนอยางละเอียดใหนักเรียนดู การสาธิตการทํา
คั่วกลิ้งหมู

๓๐ ๓. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน
๔. ครูใหนักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมู
ครูคอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดจาน
ใหสวยงามพรอมเสิรฟและสง
ตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง

๓. นักเรียนแบง
กลุม ๆ ละ ๔ คน
๔. นักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- สื่อสไลด เรื่อง
ปฏิบัติการทําคั่ว
กลิ้งหมู

- แบบประเมิน
ผลงาน

- ผลงานนักเรียน

๕. นักเรียนแตละกลุมจัดจานเสริฟ
ตัวแทนนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถามของ
ครู
- (แนวการตอบ) รูการทําคั่วกลิ้งหมู

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๐๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้ - (แนวการตอบ)รูสึกสนุกสนาน
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
- (แนวการตอบ) นําวิธีการประกอบ
อาหารคาวไปใชในชีวิตประจําวันได

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๐๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง ปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมู
สื่อของจริง(คั่วกลิ้งหมู)
ภาระ/ชิ้นงาน
ปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมู
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกขั้นตอนการทําคั่วกลิ้งหมูได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการทําคั่วกลิ้งหมูได
ดานเจตคติ
มีจิตสํานึกในการใช วัสดุ อุปกรณ
ของการทําคั่วกลิ้งหมู

วิธีการ
การตอบถาม
การประเมินผลงาน
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม
แบบประเมิน
ผลงาน
แบบการสังเกต

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๕
๑
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดง
นักเรียนกลา
ความคิดเห็น
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน
นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบดี

นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบบาง
คําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๐๓

แบบประเมินผลงาน/ใบงาน
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองทีต่ รงกับระดับคะแนน
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

บอกขั้นตอน
การทํา
คั่วกลิ้งหมูได

ปฏิบัติการทํา
คั่วกลิ้งหมูได

รายการประเมิน
การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๑๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. บอกขั้นตอนการ บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา
ทําคั่วกลิ้งหมูได
คั่วกลิ้งหมูไดถูกตอง คั่วกลิ้งหมูไดถูกตอง คั่วกลิ้งหมูไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
๒. ปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทํา
คั่วกลิ้งหมูได
คั่วกลิ้งหมูไดดีเยี่ยม คั่วกลิ้งหมูไดดี
คั่วกลิ้งหมูได
บางสวน
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
ชีวิตประจําวัน
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายไดอยาง บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
ถูกตอง
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
บอกขั้นตอนการทํา
คั่วกลิ้งหมูไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ปฏิบัติการทํา
คั่วกลิ้งหมูไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๐๕

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

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

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

๑๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ของตนเอง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
ขึ้นไป
อยางรับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดงความ
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ
อาหารคาว
อาหารคาว
อาหารคาว
(คั่วกลิ้งหมู)
(คั่วกลิ้งหมู)
(คั่วกลิ้งหมู)

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

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการประกอบ
อาหารคาว
(คั่วกลิ้งหมู)
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๐๗

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
วิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๑๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๐๙

ใบความรูที่ ๗ คั่วกลิ้งหมู
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหาร (คั่วกลิ้งหมู)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

คั่วกลิ้งหมู
วัตถุดิบคั่วกลิ้งหมู
เนื้อหมูสับ ๒๕๐ กรัม
พริกแกงคั่วกลิ้ง ๑ ๑/๒ ชอนโตะ
ตะไครซอย ๑ ชอนโตะ
พริกชี้ฟาแดงหั่น ๑ เม็ดใหญ
ใบมะกรูดหั่นฝอย ๑ ชอนโตะ
พริกไทยออน ๑ ชอนโตะ
น้ําปลา ๑ ชอนโตะ
น้ําเปลา ๓ ชอนโตะ
วิธีทําคั่วกลิ้งหมู
ขั้นตอนที่ ๑ : ผัดพริกแกง
ตั้งกระทะโดยใชไฟกลาง พอกระทะรอนใสน้ํามันลงไปตามดวยพริกแกงคั่วกลิ้ง ผัดใหมี
กลิ่นหอม
ขั้นตอนที่ ๒ : ใสหมูสับ + ปรุงรส
นําหมูสับที่เตรียมไวใสลงไป ผัดใหหมูสับเขากับน้ําพริกแกง ระหวางนี้เติมน้ําเปลาตมสุก
ที่เตรียมไว จะไดผัดไดงายขึ้น
เมื่อสวนผสมเขากันดีแลว ปรุงรสดวยผงปรุงรสและน้ําปลา ผัดใหเขากันอีกครั้ง
นํ า พริ ก ไทยอ อ น ตะไคร ซ อย ใบมะกรู ด ซอย และพริ ก ชี้ ฟ า แดง ใส ล งไปผั ด ให เ ข า กั น
เมื่อหมูสุกและทุกอยางเขากันดี
นําคั่วกลิ้งหมูที่สุกแลวจัดเสิรฟใสจาน ตกแตงดวยใบโหระพา พริกชี้ฟาแดงซอย และ
ใบมะกรูดซอย กินกับผักเครื่องเคียงตามชอบ
ที่มา https://www.wongnai.com/recipes/stir-fried-minced-pork-with-yellow-curry-paste
?ref=ct

๑๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประกอบอาหารหวาน เปนการฝกทักษะกระบวนการทํางาน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง
และเห็นคุณคาของขนมไทย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการทําสาคูเปยกขาวโพดได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพดได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนของการทําสาคูเปยกขาวโพด
๔. สาระการเรียนรู
ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย
ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่
๑.

จุดประสงคการเรียนรู

๑๑๑

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
การประเมิน
การจัดการเรียนรู ที่ใช
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
- สื่อของจริง
- แบบประเมิน
นาที ใหนักเรียนทราบ และทบทวน
การเรียนรู
สาคูเปยกขาวโพด การตอบคําถาม
ความรูเดิม เรื่อง ปฏิบัติการ
๒. นักเรียนดูเมนู
ประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
สาคูเปยกขาวโพด (สื่อของจริง) และ
๒. ครูใหนักเรียนดูเมนูสาคูเปยก
รวมกันแสดงความคิดเห็นและตอบ
ขาวโพด (สื่อของจริง) และรวมกัน คําถาม
สนทนาโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนคนไหนเคยกินสาคู
เปยกขาวโพดบาง
(ใหนักเรียนยกมือตอบ เคย ไมเคย)
ครู : รสชาติของสาคูเปยกขาวโพด
เปนอยางไร (นร.ตอบ หวาน เค็ม
นิด ๆ)
ครู : นักเรียนคิดวาใชวัตถุดิบหลัก ๆ
อะไรบางในการทํา (นร.ตอบ สาคู
กะทิ แปง น้ํา)

๑๑๒
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๒.

๑. สามารถอธิบายขั้นตอน
การทําสาคูเปยกขาวโพดได
๒. สามารถปฏิบัติการทํา
สาคูเปยกขาวโพดได
๓. เห็นประโยชนของ
การทําสาคูเปยกขาวโพด

๓.

๔.

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
การประเมิน
การเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
- สื่อสไลด เรื่อง - แบบประเมิน
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
นาที ปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพด
ปฏิบัติการทําสาคู ผลงาน
ปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพด
เปยกขาวโพด
และฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
และฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. ครูใหนักเรียนดูการทําสาคูเปยก ๒. นักเรียนดูการทําสาคูเปยก
ขาวโพดไปทีละขั้นตอนอยางละเอียด ขาวโพดไปทีละขั้นตอนอยางละเอียด

๓๐ ๓. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน
๔. ครูใหนักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพด
ครูคอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดจาน
ใหสวยงามพรอมเสิรฟและให
ตัวแทนกลุม (โดยการสุม) ออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้

๓. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
๔. นักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพด
โดยครูคอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. นักเรียนแตละกลุมจัดจานให
สวยงามพรอมเสิรฟและใหตัวแทน
กลุม (โดยการสุม) ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
และประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถาม
ของครู
- (แนวการตอบ) รูการทําสาคูเปยก
ขาวโพด

- ผลงานนักเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
- (แนวการตอบ)รูสึกสนุกสนาน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
- (แนวการตอบ) นําวิธีการประกอบ
อาหารหวานไปใชในชีวิตประจําวันได

๑๑๓
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง ปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพด
สื่อของจริง (สาคูเปยกขาวโพด)
ภาระ/ ชิ้นงาน
ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกขั้นตอนการทําสาคูเปยกขาวโพด
ได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการทําสาคูเปยกขาวโพดได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนของการทําสาคูเปยกขาวโพด

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
เกณฑ
แบบประเมินการตอบถาม ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๑๕

การตอบคําถาม
ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดง
นักเรียนกลา
ความคิดเห็น
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน
นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบดี

นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบ

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียนกลา
แสดงความ
คิดเห็นและยก
มือตอบบาง
คําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

๑๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

บอกขั้นตอน ปฏิบัติการทําสาคู
การทําสาคูเปยก เปยกขาวโพดได
ขาวโพดได

รายการประเมิน
การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

รวม
ระดับ
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๑๗

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน

ประเด็นที่ประเมิน
๑. บอกขั้นตอน
การทําสาคูเปยก
ขาวโพดได

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา
สาคูเปยกขาวโพด สาคูเปยกขาวโพด สาคูเปยกขาวโพด
ไดถูกตองครบถวน ไดถูกตอง
ไดถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน

๒. ปฏิบัติการทําสาคู ปฏิบัติการทําสาคู
เปยกขาวโพดได
เปยกขาวโพดได
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในการ
ชีวิตประจําวัน
เรียนการสอนและ
ในชีวิตประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ในงานที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
ถูกตอง
๕. การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ปฏิบัติการทําสาคู
เปยกขาวโพดไดดี
สามารถนําไป
ประยุกตใชในการ
เรียนการสอนได

รับผิดชอบในงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
สงงานตรงเวลา
บางครั้ง แตงานมี
ความเหมาะสมกับ
เวลาที่สง
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด
ในระดับดีมาก
ในระดับดี

ปรับปรุง (๑)
บอกขั้นตอนการทํา
สาคูเปยกขาวโพด
ไดนอยหรือไมได
และไมเกิดความ
เขาใจ
ปฏิบัติการทําสาคู ปฏิบัติการทําสาคู
เปยกขาวโพดได
เปยกขาวโพดได
บางสวน
นอยหรือไมไดเลย
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
ได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ไมตรงตอเวลาเปน
บางครั้ง

ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับพอใช

ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๑๙

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ของตนเอง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
อยางรับผิดชอบ
ขึ้นไป
เต็มความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดงความ
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ คิดเห็นเกี่ยวกับการ คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ
อาหารหวาน
อาหารหวาน
อาหารหวาน
(สาคูเปยกขาวโพด) (สาคูเปยกขาวโพด) (สาคูเปยกขาวโพด)

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

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการประกอบ
อาหารหวาน
(สาคูเปยกขาวโพด)
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลา
เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
ที่กําหนดเล็กนอย กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

๑๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๒๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด) นักเรียนมีผลการ
เรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรูและขอเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแกไข
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๒๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๘ สาคูเปยกขาวโพด
หนวยการเรียนรูที่ ๘ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ 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
อุปกรณที่ใช
กระทะ
วิธีทําสาคูเปยกขาวโพด
๑. ตั้งกระทะใสน้ําเปลาลงไปรอใหน้ําเดือด ตามดวยเม็ดสาคู คอย ๆ คนจนเม็ดสาคูใส
๒. ใสน้ําตาลลงไปคนจนน้ําตาลละลาย หลังจากนั้นจึงใสขาวโพดลงไปคนใหเขากันอีกครั้ง พักไว
๓. ทํากะทิราดหนาโดยนํากะทิผสมเกลือ ผสมแปงสาลี คนใหแปงสาลีละลาย นําขึ้นตั้งไฟ
คนจนทุกอยางเขากันดี จึงปดไฟ
๔. จัดเสิรฟโดยนํากะทิราดบนตัวสาคูเปยกขาวโพด
ที่มา http://www.foodtravel.tv/recipe.aspx?...

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๒๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัด การ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประกอบอาหารวาง เปนการฝกทักษะกระบวนการทํางาน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการทํา
อาหารวางดวยตนเอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการทําขนมปงหนาหมูได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมูได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมูอยางกระตือรือรนและตรงตอเวลา
๔. สาระการเรียนรู
ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย
ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๒๔

ลําดับ
ที่
๑.

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
- สื่อของจริง
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
ขนมปงหนาหมู
นาที ใหนักเรียนทราบ และทบทวน
การเรียนรู
ความรูเดิม เรื่อง ปฏิบัติการ
๒. นักเรียนดูเมนูขนมปงหนาหมู
ประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยก (สื่อของจริง) และรวมกันแสดง
ขาวโพด)
ความคิดเห็นและตอบคําถาม
๒. ครูใหนักเรียนดูเมนูขนมปง
หนาหมู (สื่อของจริง) และรวมกัน
สนทนาโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนคนไหนเคยกินขนมปง
หนาหมูบาง (ใหนักเรียนยกมือตอบ
เคย ไมเคย)
ครู : รสชาติของขนมปงหนาหมู
เปนอยางไร (นร.ตอบ เค็ม เปรี้ยว
หวาน)
ครู : นักเรียนคิดวาขนมปงหนาหมู
ใชวัตถุดิบหลัก ๆ อะไรบาง
(นร.ตอบ ขนมปง หมู ไข แตงกวา)

การประเมิน
การเรียนรู
- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๒.

๑. สามารถอธิบายขั้นตอน
การทําขนมปงหนาหมูได
๒. สามารถปฏิบัติการทํา
ขนมปงหนาหมูได
๓. ปฏิบัติการทําขนมปง
หนาหมูอยางกระตือรือรน
และตรงตอเวลา

๓.

๔.

๑๒๕

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นสอน

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
นาที ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง
ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง
(ขนมปงหนาหมู) และฟงครูอธิบาย (ขนมปงหนาหมู) และฟงครูอธิบาย
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
๒. ครูใหนักเรียนชมการสาธิตการทํา ๒. นักเรียนชมการสาธิตการทํา
ขนมปงหนาหมูไปทีละขั้นตอนอยาง ขนมปงหนาหมูไปทีละขั้นตอนอยาง
ละเอียด
ละเอียด

๓๐ ๓. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน
๔. ครูใหนักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมู ครู
คอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดจาน
ใหสวยงามพรอมเสิรฟและให
ตัวแทนกลุม (โดยการสุม) ออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

สื่อสไลด เรื่อง
ปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร
วาง (ขนมปง
หนาหมู)

- แบบประเมิน
ผลงาน

๓. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
๔. นักเรียนแตละกลุมลงมือ
- ฝกปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมู โดยครู ขนมปงหนาหมู
คอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. นักเรียนแตละกลุมจัดจานให
- ผลงานนักเรียน
สวยงามพรอมเสิรฟและใหตัวแทน
กลุม (โดยการสุม) ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูสรุปความรู
- แบบสังเกต
และประสบการณที่ไดจาก
พฤติกรรม
การปฏิบัติงานและตอบคําถาม
ของครู

๑๒๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง - (แนวการตอบ) รูการทําขนมปง
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้ หนาหมู
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
- (แนวการตอบ)รูสึกสนุกสนาน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
- (แนวการตอบ) นําวิธีการประกอบ
อาหารวางไปใชในชีวิตประจําวันได

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๒๗

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมู
สื่อของจริง(ขนมปงหนาหมู)
ภาระ/ ชิ้นงาน
ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมู
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกขั้นตอนการทําขนมปงหนาหมู
ได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมูได
ดานเจตคติ
ปฏิบัติการทําขนมปงหนาหมูอยาง
กระตือรือรนและตรงตอเวลา

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน
แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดง
นักเรียน
ความคิดเห็น
กลาแสดง
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
กลาแสดง
กลาแสดง
กลาแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ และยกมือตอบ และยกมือตอบ
ดี
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๒๙

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

บอกขั้นตอน
การทําขนมปง
หนาหมูได

ปฏิบัติการทํา
ขนมปงหนาหมูได

รายการประเมิน
การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ระดับ
รวม
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๑๓๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. บอกขั้นตอน
บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา
การทําขนมปง
ขนมปงหนาหมูได ขนมปงหนาหมูได ขนมปงหนาหมูได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
หนาหมูได
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. ปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทํา
ปฏิบัติการทํา
ขนมปงหนาหมูได
ขนมปงหนาหมูได ขนมปงหนาหมูไดดี ขนมปงหนาหมูได
ดีเยี่ยม
บางสวน
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
ชีวิตประจําวัน
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายไดอยาง บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
ถูกตอง
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
บอกขั้นตอนการทํา
ขนมปงหนาหมูได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ปฏิบัติการทํา
ขนมปงหนาหมูได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๓๑

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

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

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

๑๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดงความ
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ
อาหารวาง
อาหารวาง
อาหารวาง
(ปฏิบัติการทํา
(ปฏิบัติการทํา
(ปฏิบัติการทํา
ขนมปงหนาหมู)
ขนมปงหนาหมู)
ขนมปงหนาหมู)

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

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการประกอบ
อาหารวาง
(ปฏิบัติการทํา
ขนมปงหนาหมู)
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๓๓

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๑๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ใบความรูที่ ๙ ขนมปงหนาหมู
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๙ เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ 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 หั่นครั้งเม็ด
๘. แตงกวาหั่น ๑ ลูกเล็ก

๑๓๕

๑๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

วิธีทํา
ขั้นตอนที่ ๑ : หมักหมูสับ
- ตํากระเทียม พริกไทย และรากผักชี ใหแหลก
- หมักหมูสับโดยใสหมูสับลงไปในครกเลย ตําจนเขากัน ใสน้ํามันหอยและซีอิ๊วขาว ตําตอจนเขากัน
- เติมไขไกลงไปครึ่งฟองแลวหมักทิ้งไวสัก ๑๐ นาที
ขั้นตอนที่ ๒ : เตรียมขนมปง
- ระหวางรอหมักหมูเตรียมขนมปง หั่นขอบขนมปงแลวนําไปปงใหขนมปงแหง ถาไมมีที่ปงขนมปง
หรือเตาอบ ใหวางบนตะแกรงแลวตากจนขนมปงแหงกอนนะคะ หลังจากนั้นหั่นขนมปงเปน
๔ ชิ้น
- ตักหมูสับที่หมักแลวโปะลงบนขนมปง กดหมูใหติดขนมปง เวลาทอดจะไดไมหลุด
- วางผักชีลงตรงกลางหมูสับ ทาไข (อีกครึ่งฟองที่เหลือ) ลงบนหนาหมูสับ
ขั้นตอนที่ ๓ : ทอดขนมปงหนาหมู
- ตั้งกระทะใหรอน จากนั้นใสน้ํามันปาลมลงไป
- เมื่อน้ํามันรอนใสขนมปงหนาหมูลงไป ทอดจนเหลืองแลวกลับดาน
- เมื่อสุกทั้งสองดานแลวตักพักไวบนกระดาษซับน้ํามัน
ขั้นตอนที่ ๔ : 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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๓๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประกอบเครื่องดื่ม เปนการฝกทักษะกระบวนการทํางาน ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของการทํา
เครื่องดื่มดวยตนเอง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายขั้นตอนการทําน้ําอัญชันมะนาวได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวอยางกระตือรือรนและตรงตอเวลา
๔. สาระการเรียนรู
น้ําอัญชันมะนาว
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
มีความสามารถในการสื่อสาร
มีความสามารถในการแกปญหา
มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย
ใฝเรียนรู
มุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง น้ําอัญชันมะนาว
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ และทบทวน
การเรียนรู
ความรูเดิม เรื่อง ปฏิบัติการประกอบ ๒. นักเรียนดูเครื่องดื่มน้ําอัญชัน
อาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
มะนาว (สื่อของจริง) และรวมกัน
๒. นักเรียนดูเครื่องดื่มน้ําอัญชัน
แสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
มะนาว (สื่อของจริง) และรวมกัน
สนทนาโดยใชคําถามตอไปนี้
ครู : นักเรียนคนไหนเคยกินน้ํา
อัญชันมะนาวบาง
(ใหนักเรียนยกมือตอบ เคย ไมเคย)
ครู : รสชาติน้ําอัญชันมะนาวเปน
อยางไร (นร.ตอบ เปรี้ยว หวาน
เค็ม)
ครู : นักเรียนคิดวาน้ําอัญชันมะนาว
ใชวัตถุดิบหลัก ๆอะไรบาง (นร.ตอบ
ดอกอัญชัน น้ําตาล มะนาว เกลือ)
๒. ๑. สามารถอธิบายขั้นตอน
ขั้นสอน
๑๐ ๑. ครูใหนักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลด เรื่อง
การทําน้ําอัญชันมะนาวได
นาที ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวและ ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวและ
ฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ฟงครูอธิบายเพิ่มเติม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

- สื่อของจริง
น้ําอัญชันมะนาว

- แบบประเมิน
การตอบคําถาม

- สื่อสไลด เรื่อง
ปฏิบัติการทํา
น้ําอัญชันมะนาว

- แบบประเมิน
ผลงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

๒. สามารถปฏิบัติการทํา
น้ําอัญชันมะนาวได
๓. ปฏิบัติการทําน้ําอัญชัน
มะนาวอยางกระตือรือรน
และตรงตอเวลา
๓.

๔.

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

๑๓๙

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒.ครูใหนักเรียนดูการสาธิตการทํา ๒. นักเรียนดูการสาธิตการทํา
น้ําอัญชันมะนาวไปทีละขั้นตอน
น้ําอัญชันมะนาวไปทีละขั้นตอน
อยางละเอียด
อยางละเอียด

๓๐ ๓. ครูใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ
นาที ๔ คน
๔. ครูใหนักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาว
ครูคอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. ครูใหนักเรียนแตละกลุมจัดแกว
ใหสวยงามพรอมเสิรฟและให
ตัวแทนกลุม (โดยการสุม) ออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที ความรูที่ไดจากการเรียนและ
ประสบการณที่ไดจากการลงมือ
ปฏิบัติงานโดยใชคําถามตอไปนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๓. นักเรียนแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน
๔. นักเรียนแตละกลุมลงมือ
ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาว
โดยครูคอยใหคําปรึกษาอยูขาง ๆ
๕. นักเรียนแตละกลุมจัดแกวให
สวยงามพรอมเสิรฟและใหตัวแทน
กลุม (โดยการสุม) ออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
๑. นักเรียนรวมกับครูรวมกันสรุป
ความรูและประสบการณที่ไดจาก
การปฏิบัติงานและตอบคําถามของ
ครู

- ผลงานนักเรียน

- แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๔๐
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ครู : นักเรียนไดรับความรูอะไรบาง - (แนวการตอบ) รูการทําน้ําอัญชัน
ครู : รูสึกอยางไรกับการเรียนเรื่องนี้ มะนาว
ครู : นักเรียนนําความรูไปใชใน
- (แนวการตอบ) รูสึกสนุกสนาน
ชีวิตประจําวันไดอยางไร
และสามารถนําความรูไปใชไดจริง
- (แนวการตอบ) นําวิธีการประกอบ
เครื่องดื่มไปใชในชีวิตประจําวันได

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๔๑

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
สื่อสไลด เรื่อง ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาว
สื่อของจริง (น้ําอัญชันมะนาว)
ภาระ/ ชิ้นงาน
ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาว
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกขั้นตอนการทําน้ําอัญชัน
มะนาวได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวได
ดานเจตคติ
ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาวอยาง
กระตือรือรนและตรงตอเวลา

วิธีการ
การตอบถาม

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
การตอบถาม

เกณฑ
ผานระดับ ๑ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมิน
ผลงาน
แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๔๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
การตอบคําถาม

ลําดับที่

รายการประเมิน
๕

๑
๒

ระดับคะแนน
๔
๓
๒

๑

ความถูกตอง ชัดเจนของเนื้อหา
กลาแสดงความคิดเห็น
รวม

เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๖-๑๐
๑-๕

ระดับคุณภาพ
ดีมาก (๒)
พอใช (๑)

เกณฑการสรุปผลการประเมินระดับคุณภาพพอใชขึ้นไป ถือวา ผานเกณฑการประเมิน

ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
เกณฑการประเมินการตอบคําถาม
รายการ
ประเมิน

๕
๑. ความถูกตองชัดเจน เนื้อหามีความ
ของเนื้อหา
ถูกตองชัดเจน
ดีมาก
๒. กลาแสดง
นักเรียน
ความคิดเห็น
กลาแสดง
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ
ดีมาก

คะแนน
๔
๓
เนื้อหามีความ เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจนดี ถูกตองชัดเจน

๒
เนื้อหามีความ
ถูกตองชัดเจน
บางสวน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
กลาแสดง
กลาแสดง
กลาแสดง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็น
และยกมือตอบ และยกมือตอบ และยกมือตอบ
ดี
บางคําถาม

๑
เนื้อหา
ไมถูกตอง
นักเรียน
ไมกลาแสดง
ความคิดเห็น
และไมยกมือ
ตอบ ตองมีครู
คอยกระตุน

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๔๓

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

บอกขั้นตอน
การทําน้ําอัญชัน
มะนาวได

ปฏิบัติการทําน้าํ
อัญชันมะนาวได

รายการประเมิน

การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ระดับ
รวม
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๑๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน

เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. บอกขั้นตอน
บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา บอกขั้นตอนการทํา
การทําน้ําอัญชัน
น้ําอัญชันมะนาวได น้ําอัญชันมะนาวได น้ําอัญชันมะนาวได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
มะนาวได
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. ปฏิบัติการทําน้ํา ปฏิบัติการทําน้ํา
ปฏิบัติการทําน้ํา
ปฏิบัติการทําน้ํา
อัญชันมะนาวไดดี อัญชันมะนาวได
อัญชันมะนาวได
อัญชันมะนาวได
ดีเยี่ยม
บางสวน
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
ชีวิตประจําวัน
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายไดอยาง บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
ถูกตอง
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
บอกขั้นตอนการทํา
น้ําอัญชันมะนาวได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
ปฏิบัติการทําน้ํา
อัญชันมะนาวได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๔๕

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

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

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

๑๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. พฤติกรรม
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
การทํางานกลุม
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
๒. ความรับผิดชอบ ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ตอหนาที่
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกมากกวาครึ่ง
สมาชิกสวนใหญ
๓. การแสดงความ สมาชิกทุกคน
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็น
รวมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ ปฏิบัติการประกอบ
เครื่องดื่ม (น้ําอัญชัน เครื่องดื่ม (น้ําอัญชัน เครื่องดื่ม (น้ําอัญชัน
มะนาว)
มะนาว)
มะนาว)
๔. การรวมงาน
กลุมอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

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

สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ปฏิบัติการประกอบ
เครื่องดื่ม (น้ําอัญชัน
มะนาว)
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานไมมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๔๗

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง ปฏิบัติการประกอบอาหารเครื่องดื่ม (น้ําอัญชันมะนาว)
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๑๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๔๙

ใบความรูที่ ๑๐ น้ําอัญชันมะนาว
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๐ เรื่อง ปฏิบัติการทําน้ําอัญชันมะนาว
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ 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 ยกลงกรอง
ดอกอัญชันออกเอาเฉพาะน้ํา เตรียมไว
๒. รอจนน้ําอัญชันเริ่มอุน ใสเกลือ น้ําเชื่อมลงไป ตามดวยน้ํามะนาว คนผสมใหเขากัน
ชิมรสตามชอบ เทใสแกวที่มีน้ําแข็ง พรอมดื่ม
ที่มา https://cooking.kapook.com/view70045.html

๑๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ
๑. ประเมินการเรียนรูของตนเอง
กาเครื่องหมาย  ในชองระดับความสามารถของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทําไดตามระดับการ
ประเมินเหลานี้
ระดับความสามารถ : ดีมาก คอนขางดี ดี พอใช ปรับปรุง
ที่

รายการ

๑ การจัดอาหารใหสมาชิกในครอบครัว
๒ การเตรียม การประกอบอาหารและเครื่องดื่มใหสมาชิก
ในครอบครัว
๓ ปฏิบัติการประกอบอาหารคาว (คั่วกลิ้งหมู)
๔ ปฏิบัติการประกอบอาหารหวาน (สาคูเปยกขาวโพด)
๕ ปฏิบัติการประกอบอาหารวาง (ขนมปงหนาหมู)
๖ น้ําอัญชันมะนาว
๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๒ เรื่อง อาหารและโภชนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๕๑

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

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

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

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

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

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

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

๑๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

หนวยการเรียนรูที่ ๓
ชางคิดชางทํา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๕๓

หนวยการเรียนที่ ๓

ชื่อหนวยการเรียนรู ชางคิดชางทํา
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๔ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจั ดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การทํ า งานช า งโดยเลื อ กใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ เ หมาะสมกั บ งาน และจะทํ า ให เ กิ ด ความปลอดภั ย ใน
การทํางานและไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
๓. สาระการเรียนรู
๑. งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
๒. การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๓. ประโยชนของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๔. ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. สามารถอธิบายลักษณะเครื่องมือชางไฟฟาได
๒. สามารถอธิบายการติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ ได
๓. สามารถบอกประโยชนของการติดตั้ง ประกอบของใชในบานได
๔. สามารถอธิบายลักษณะความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ทักษะ/ กระบวนการ
๑. สามารถเขียนวิธีการใชเครื่องมืองานชางได
๒. สามารถฝกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ ได
๓. สามารถเขียนประโยชนของการติดตั้งประกอบของใชในบานได
๔. สามารถเขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบานได

๑๕๔
เจตคติ

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
๑. เห็นคุณคาของงานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
๒. เห็นความสําคัญของการติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๓. ตระหนักถึงประโยชนของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๔. เอาใจใสความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน

๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการแกไขปญหา
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. ใฝเรียนรู
๓. อยูอยางพอเพียง
๔. มุงมั่นในการทํางาน
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑. ใบงานที่ ๗ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
๒. การประเมินผลงานชั้นวางของ ราวตากผา พัดลม และโคมไฟ
๓. ใบงานที่ ๘ เรื่อง ประโยชนของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๔. ใบงานที่ ๙ เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๕๕

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
๑. ผลงาน/ความรู
ผลงานดีมาก
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
อธิบายเหตุผลได
เหตุผลได มีความคิด เหตุผลการทํางาน
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคดี
ไมชัดเจน
สรางสรรคริเริ่มดี
๒. ทักษะ
การทํางานเปน
มีขั้นตอนการทํางานดี มีขั้นตอนการทํางาน
การปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
มีการอภิปราย
การอภิปราย
การปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ทํางานเปนกลุมดี
ไมชัดเจน
มีการอภิปราย
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับใช
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ในชีวิตประจําวันได
การเรียนการสอน
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอนได
และในชีวิตประจําวัน
รับผิดชอบในงาน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมาย
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
สงงานตรงเวลา
มอบหมายสรางสรรค บางครั้ง แตงานมี
ไมตรงตอเวลาเปน
งานไดอยางถูกตอง ความเหมาะสมกับ
บางครั้ง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม
เรียบรอย สวยงาม
เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางานขาดความ
ชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินสังเกต
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. ความตั้งใจ
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันและเลนกัน
ในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
ในขณะเรียนเปน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
บางครั้ง
๒. การตอบคําถาม รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
ตรงประเด็น
ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามเปน
ตอบอยางตรงประเด็น ตอบคําถามสวนมาก บางครั้งและตอบ
คําถามถูกทุกขอ
ถูกตอง
คําถามถูกเปนบางครั้ง
๓. เห็นประโยชน เห็นประโยชนของ
เห็นประโยชนของ
เห็นประโยชนของ
ของงานชาง
งานชางอยางสม่ําเสมอ งานชางเปนสวนใหญ งานชางเปนบางครั้ง
๔. การมีสวนรวม รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ
ในกิจกรรม
เพื่อนในการทํา
เพื่อนเปนสวนใหญ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี ในการทํากิจกรรม
กิจกรรมเปนบางครัง้
๕. ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพเสร็จ ผลงานมีคุณภาพเสร็จ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
ชากวาเวลาที่กําหนด ไมทันตาม
กําหนดเวลา
เล็กนอย
กําหนดเวลา
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให
ไมเห็นประโยชนของ
งานชาง
ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๕๗

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
เครื่องมือชางไฟฟา เปนเครื่องมือชาง ที่สามารถทําการซอมแซมปรับปรุงระบบไฟฟาภายในบานได ผูใชตอง
ทําตามขั้นตอนการใชงาน

๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)

สามารถอธิบายวิธีการใชเครื่องมือชางไฟฟาได

ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)

สามารถฝกใชเครื่องมืองานชางได

ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)

เห็นคุณคาของงานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา

๔. สาระการเรียนรู

งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา

๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
ใฝเรียนรู

๗. กิจกรรมการเรียนรู

๑๕๘

ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบาย
วิธีการใชเครื่องมือชาง
ไฟฟาได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูแสดงภาพเครื่องมือชาง คือ ๒. นักเรียนดูภาพเครื่องมือชาง คือ
รูปคีม แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น รูปคีม แลวรวมกันแสดงความคิดเห็น
โดยครูใชคําถามดังนี้
ตอบคําถามดังนี้
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชน
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชน
อยางไร นักเรียนเคยใชสิ่งนี้หรือไม อยางไร นักเรียนเคยใชสิ่งนี้หรือไม
ใชทําอะไร
ใชทําอะไร
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑.นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ขั้นสอน
นาที ที่ ๑๑ งานชางและเครื่องมือที่ใชใน ที่ ๑๑ งานชางและเครื่องมือที่ใชใน
งานชางไฟฟา
งานชางไฟฟา
๒. ครูอธิบายถึงงานชางและ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายถึงงานชาง
เครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
และเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจถึง
๓.นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
เครื่องมือที่ใชในงานชางประเภท
เขาใจถึงเครื่องมือที่ใชในงานชาง
ตาง ๆ ประกอบดวย ความหมาย
ประเภทตาง ๆ ประกอบดวย
วิธีการใชงาน ประโยชน และ
ความหมาย วิธีการใชงาน ประโยชน
การดูแลรักษา
และการดูแลรักษา

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
งานชางและ
เครื่องมือที่ใชใน
งานชางไฟฟา

๑. สื่อสไลด เรื่อง
งานชางและ
เครื่องมือที่ใชใน
งานชางไฟฟา
๒. ใบความรูที่ ๑๑
งานชางและ
เครื่องมือที่ใชใน
งานชางไฟฟา

๑. แบบประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๓.

๒. สามารถฝกใชเครื่องมือ
งานชางได

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นคุณคาของงานชาง
และเครื่องมือที่ใชในงาน
ชางไฟฟา
๔.

๑๕๙

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒๐ ๔. ครูใหนักเรียนฝกใชเครื่องมือดังนี้ ๔. นักเรียนฝกใชเครื่องมือดังนี้
นาที คีมตัดลวด เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ คีมตัดลวด เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟ

๕. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๗
วิธีการใชเครื่องมืองานชางใหสัมพันธ
กับรูปภาพ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนใน
วันนี้

๕. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๗
วิธีการใชเครื่องมืองานชางใหสัมพันธ
กับรูปภาพ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลดงานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
๒. ใบความรูที่ ๑๑ งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๑ งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวิธีการใชเครื่องมือชางไฟฟา
ได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกใชเครื่องมืองานชางได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของงานชางและเครื่องมือที่ใช
ในงานชางไฟฟา

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

๑๖๑

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
รายการประเมิน
อธิบายวิธีการใช
เครื่องมือชาง
ไฟฟาได

ฝกเครื่องมือ
งานชางได

การนําไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

คะแนน
(๒๐)

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

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

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

ระดับ
คุณภาพ

๑๖๒

ประเด็นที่ประเมิน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวิธีการใช
อธิบายวิธีการใช
อธิบายวิธีการใช
เครื่องมือชางไฟฟา เครื่องมือชางไฟฟา เครื่องมือชางไฟฟา
ไดถูกตองแตยังไม
ไดถูกตองครบถวน ไดถูกตอง
ครอบคลุมบางสวน
ชัดเจน ดีเยี่ยม

ปรับปรุง (๑)
๑. อธิบายวิธีการใช
อธิบายวิธีการใช
เครื่องมือชางไฟฟา
เครื่องมือชางไฟฟา
ไดนอยหรือไมได
ได
และไมเกิดความ
เขาใจ
๒. ฝกเครื่องมือ
ฝกเครื่องมืองานชาง ฝกเครื่องมืองานชาง ฝกเครื่องมืองานชาง ฝกเครื่องมืองานชาง
งานชางได
ไดอยางถูกตอง
ไดดี
ไดบางสวน
ไดนอยหรือไมไดเลย
ครบถวน ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ ไมสามารถไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน ใชได
ชีวิตประจําวัน
การเรียนการสอน การเรียนการสอนได ได
และในชีวิต
ประจําวัน
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง มอบหมายไมครบ
เล็กนอย บางสวน ทุกสวน และสงงาน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอยนอยมาก
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน มีรอยลบและความ
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๖๓

แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
เลขที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

คําชี้แจง : ครูผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน และใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
รายการประเมิน
ความตั้งใจ
ในการเรียน

ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่

การแสดง
ความคิดเห็น

ทํางาน
อยางมีความสุข

ความสําเร็จ
ของผลงาน

คะแนน
(๒๐)

ระดับ
คุณภาพ

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

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

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

๑๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น
๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของงาน เห็นคุณคาของงาน เห็นคุณคาของงาน
ชางและเครื่องมือที่ ชางและเครื่องมือที่ ชางและเครื่องมือที่
ใชในงานชางไฟฟา ใชในงานชางไฟฟา ใชในงานชางไฟฟา
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
งานชางและ
เครื่องมือที่ใชในงาน
ชางไฟฟา
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๖๕

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๑๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๖๗

ใบความรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เครื่องมือชางไฟฟา
ไฟฟาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกบานตองมี ตองใชในชีวิตประจําวัน อุปกรณที่ชางไฟฟาจําเปนตองมีติด ตัว
เป น ประจํ า เผื่ อเกิ ดป ญ หาเกี่ ย วกั บ ไฟฟ า เพื่อสนองความตอ งการของมนุ ษยใ นการดํ ารงชีวิต ประจํ า วั น
เครื่องมือชางไฟฟาเบื้องตนที่จะอํานวยความสะดวกแกชางไฟฟาในการทํางานตาง ๆ ใหสะดวก รวดเร็ว และ
สวยงาม ซึ่ง ๑๐ อุปกรณเครื่องมือชางไฟฟาที่มีความจําเปนตองใช ดังนี้
๑. ไขควงและไขควงวัดไฟ เปนเครื่องมือที่จําเปนสําหรับชางไฟใชในการขันสกรู ตอฟวส ใสสวิตซ
ถอนตะปูเกลียวออกจากที่ยึด สวนไขควงวัดไฟใชในการตรวจเช็คกระแสไฟ โดยไขควงมีดวยกัน ๒ แบบ คือ

- ไขควงปากแบน ใชขันสกรูที่มีลักษณะของรองหัวสกรูตามแนวขวาง
- ไขควงปากแฉก ใชขันสกรูที่มีลักษณะของรองหัวสกรูเปนรูปสี่แฉก

ขอแนะนําการใชไขควง
- ไมควรใชไขควงแทนสกัดหรือคอน
- ใชไขควงที่มีดามเปนฉนวนในงานชางไฟฟา
- ควรเลือกใชไขควงที่มีปากลักษณะเดียวกับหัวสกรู

๑๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๒. คีม เปนเครื่องมือชางไฟฟาที่ใชสําหรับในการดัดงอ จับ ตัด ปอกสายไฟ ซึ่งดามของคีมจะตองมี
ฉนวนหุมเพื่อปองกันไฟดูดสําหรับผูใช คีมที่ใชสําหรับการเดินสายไฟมี ๔ ชนิด คือ คีมปอกสาย คีมปากจระเข
คีมปากจิ้งจก และคีมย้ําหัว

ขอแนะนําการใชคีม
- ไมใชคีมขันสกรูหรือเกลียว เพราะจะทําใหปากคีมเยิน ควรใชใหเหมาะกับงาน
- กอนใชตรวจฉนวนหุมใหเรียบรอย ถาชํารุดหามใช
๓. คอน เปนเครื่องมือที่ใชในการตอกตะปูในการเดินสายไฟ ซึ่งตองเปนคอนหนาแข็งที่ทําดวยเหล็ก
ดานหนาเรียบหรือคอนหงอน ซึ่งมีหลายขนาดตามน้ําหนักของหัวคอน ตองเลือกใชใหเหมาะสมกับผูใช

ขอแนะนําการใชคอน
- หามใชคอนที่ชํารุด
- อยาใชคอนงัดจนเกินกําลังอาจทําใหดามคอนหักได
๔. สวาน เปนเครื่องมือที่ใชในงานเจาะรูขนาดตางๆ ในการเดินสายไฟเพื่อยึดอุปกรณไฟฟา สวานมือ
ดามเหล็กและสวานไฟฟาซึ่งใชเจาะไดทั้งไมและผนังปูนควรเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน

ขอแนะนําการใชสวาน
- ขณะเจาะตองตั้งดอกสวานใหตั้งฉากกับชิ้นงาน
- ถาตองการเจาะรูโต ควรใชดอกสวานเล็กนํากอน
- หากชิ้นงานที่เจาะเปนไม กอนเจาะทะลุควรกลับไมเจาะดานตรงขามเพื่อปองกันไมใหแตก

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๖๙

๕. เลื่อยมือ เลื่อยที่ใชสําหรับงานชางไฟฟา คือเลื่อยปากไมหรือเลื่อยรอปากไม เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
สันดานบนเปนเหล็กหนา มีฟนเลื่อยละเอียด ใชสําหรับตัดปากไมในการเขาไมตางๆ

ขอแนะนําการใชเลื่อย
- อยาปลอยใหใบเลื่อยเปยกน้ํา ควรเก็บไวในที่แหง
- อยาวางเลื่อยใหถูกแดดรอนจัด
๖. สิ่ว เปนเครื่องมือที่ใชในงานไมในการเซาะรองตาง ๆ เพื่อใหสายไฟฟารอดผานได

ขอแนะนําการใชสิ่ว
- กอนใชสิ่วสกัด ควรตรวจสอบใหแนใจกอนวา ไมมีนอต ตะปู สกรูหรือสิ่งอื่น
- สิ่วตองมีความคม
- เมื่อสิ่วมีการชํารุดหรือหัก งอ บิ่น ควรเปลี่ยนทันที ไมควรนํามาใช
๗. เครื่องมือวัดระยะ เปนเครื่องวัดไฟฟาที่ใชในการวัดระยะชิ้นงานตางๆ ซึ่งตอนนี้เครื่องมือวัดระยะ
มีทั้งแบบที่ทําดวยโลหะ เชน ตลับเมตร และอีกแบบคือเครื่องวัดไฟฟา เชน มัลติมิเตอร ที่สามารถใชวัดโวลต
แอมแปรและโอหมได เปนตน

เสียหาย

ขอแนะนําการใชเครื่องมือวัดระยะ
- เลือกใชเครื่องวัดใหถูกกับชนิดของกระแสไฟฟา
- หลังใชงานตองเก็บรักษาใหดี อยาใหตกหรือกระทบกระเทือนมาก ๆ อาจชํารุดหรือเกิดความ

๑๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
๘. เตาตีเสน ใชในการตีเสนตรงในแนวนอนหรือแนวดิ่งใชในการเดินสายไฟฟา

ขอแนะนําการใชเตาตีเสน
- เมื่อตองการใชงานใหเทผงสีฝุนลงในกลอง (อาจใสน้ําเล็กนอย หรือไมใสก็ได) เขยาเพื่อใหผงสี
คลุกกับเชือกใหทั่ว
๙. มีด ใชในการปอกฉนวน ตัด ปอก ขูดหรือทําความสะอาดสายไฟ ใชมากในการเดินสายไฟฟา

ขอแนะนําการใชมีด
- การปอกสายไฟควรตะแคงมีดทํามุม ๔๕ องศา กับสายไฟลักษณะเดียวกับการเหลาดิ น สอ
อยากดใบมีดลึกจนเกินไป เพราะใบมีดอาจตัดถูกลวดทองแดงภายในขาด
๑๐. หัวแรง ใชในการบัดกรีเพื่อเชื่อมหรือประสาน มีอยู ๒ ชนิดคือ หัวแรงเผาดวยถาน และหัวแรง
ไฟฟา หัวแรงไฟฟาเหมาะที่จะใชกับงานเดินสายไฟ และงานซอม งานประสานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ใชความรอน
ไมมากนัก

ขอแนะนําการใชหัวแรง
- อยาใหหัวแรงบัดกรีรอนจัดเกินไป
- หัวแรงเมื่อใชแลวตองจุมน้ํากรดอยางเจือจาง แลวจึงเก็บเขาที่ใหเรียบรอย

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๗๑

ใบงานที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๑ เรื่อง งานชางและเครื่องมือที่ใชในงานชางไฟฟา
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนวิธีการใชเครื่องมืองานชางใหสัมพันธกับรูปภาพ มาใหถูกตอง
วิธีการใชเครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
วิธีการใชเครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
วิธีการใชเครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
วิธีการใชเครื่องมือ
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

ชื่อ……………………..................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๑๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การติดตั้ง การประกอบของใช ในบานประเภทต าง ๆ เพื่อใชงาน ควรปฏิบัติตามคู มือทุ กขั้ น ตอน
เพื่อความปลอดภัย และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายการติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ ได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถฝกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ ได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นความสําคัญของการติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๔. สาระการเรียนรู
การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่
๑.

จุดประสงคการเรียนรู

๒.

๑. สามารถอธิบาย
การติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานประเภท
ตาง ๆ ได
๒. เห็นความสําคัญของ
การติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานประเภท
ตาง ๆ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูแสดงภาพชั้นวางของ จากนั้น ๒. นักเรียนดูภาพชั้นวางของ
ครูใชคําถามดังนี้
จากนั้นตอบคําถามดังนี้
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชน
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนี้มีประโยชน
อยางไร สิ่งนี้มีการติดตั้งและ
อยางไร สิ่งนี้มีการติดตั้งและ
ประกอบอยางไร
ประกอบอยางไร
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที ที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของ ที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของใช
ใชในบานประเภทตาง ๆ
ในบานประเภทตาง ๆ
๒. ครูอธิบายถึงความหมายของ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายถึง
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน ความหมายของการติดตั้งและ
ประกอบของใชในบาน
๓. ครูถามนักเรียนวา การติดตั้งและ ๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
ประกอบของใชในบานมีอะไรบาง การติดตั้งและประกอบของใช
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหเขาใจถึง
ในบานมีอะไรบาง
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน ๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ประเภทชั้นวางของ ราวตากผา
ใหเขาใจถึงการติดตั้งและประกอบ
พัดลม และโคมไฟ
ของใชในบานประเภทชั้นวางของ
ราวตากผา พัดลม และโคมไฟ

๑๗๓

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานประเภท
ตาง ๆ
๑. สื่อสไลด เรื่อง
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานประเภท
ตาง ๆ
๒. สื่อจริง
ชั้นวางของ
ราวตากผา
พัดลม และ
โคมไฟ

๑. แบบ
ประเมินผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๗๔
ลําดับ
ที่

๓.

๔.

จุดประสงคการเรียนรู

๓. สามารถฝกปฏิบัติการ
ติดตั้งและประกอบของ
ใชในบานประเภทตาง ๆ
ได

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕. ครูสาธิตการติดตั้งและประกอบ ๕. นักเรียนดูครูสาธิตการการติดตั้ง
ของใชในบานประเภทชั้นวางของ
และประกอบของใชในบานประเภท
ราวตากผา พัดลม และโคมไฟ
ชั้นวางของ ราวตากผา พัดลม และ
โคมไฟ

๒๐ ๖. ครูสุมใหนักเรียนฝกปฏิบัติการ
นาที ติดตั้งและประกอบของใชในบาน
ประเภทชั้นวางของ ราวตากผา
พัดลม และโคมไฟ พรอมใหใบงาน
ที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของใช
ในบานประเภทตาง ๆ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนใน
วันนี้

๖. นักเรียนฝกปฏิบัติการติดตั้ง
และประกอบของใชในบานประเภท
ชั้นวางของ ราวตากผา พัดลม
และโคมไฟ พรอมใหใบงานที่ ๑๒
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน
ประเภทตาง ๆ
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู
๓. ใบความรู
ที่ ๑๒ การติดตั้ง
และประกอบของ
ใชในบานประเภท
ตาง ๆ

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๗๕

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๒. ใบความรูที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๓. สื่อจริง ชั้นวางของ ราวตากผา พัดลม และโคมไฟ
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายการติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานประเภทตาง ๆ ได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานประเภทตาง ๆ ได
ดานเจตคติ
เห็นความสําคัญของการติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานประเภทตาง ๆ

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกต

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
เลขที่ อธิบายการติดตั้ง ฝกปฏิบัติการติดตั้ง
คะแนน คุณภาพ
และประกอบของใช และประกอบของใช ประยุกตใชใน
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ในบานประเภท
ตาง ๆ ได

ในบานประเภท
ตาง ๆ ได

ชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายการติดตั้ง
๑. อธิบายการติดตั้ง อธิบายการติดตั้ง
อธิบายการติดตั้ง
และประกอบของใช และประกอบของใช และประกอบของใช และประกอบของใช
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ตาง ๆ ไดถูกตอง
ตาง ๆ ได
ตาง ๆ ได
ตาง ๆ ไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
๒. ฝกปฏิบัติการ
ฝกปฏิบัติการติดตั้ง ฝกปฏิบัติการติดตั้ง ฝกปฏิบัติการติดตั้ง
ติดตั้งและประกอบ และประกอบของใช และประกอบของใช และประกอบของใช
ของใชในบาน
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ตาง ๆ ไดดี
ตาง ๆ ไดบางสวน
ประเภทตาง ๆ ได ตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชใน
ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ประจําวันเปนอยาง ชีวิตประจําวันไดดี ได
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

๑๗๗

ปรับปรุง (๑)
อธิบายการติดตั้ง
และประกอบของใช
ในบานประเภท
ตาง ๆ ไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกปฏิบัติการติดตั้ง
และประกอบของใช
ในบานประเภท
ตาง ๆ ไดนอยหรือ
ไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แต
มีผูมีหนาที่แต
ของตนเอง อยาง
ไมรับผิดชอบ ๑ คน ไมรับผิดชอบ ๒ คน
รับผิดชอบเต็ม
ขึ้นไป
ความสามารถ
สมาชิกมากกวา
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
ครึ่งรวมแสดง
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นความสําคัญ คิดเห็นความสําคัญ ความคิดเห็น
ของการติดตั้งและ ของการติดตั้งและ ความสําคัญของ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ในบานประเภท
ตาง ๆ
ตาง ๆ
ตาง ๆ
ทุกคนรวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ ของ
รอยละ ๖๐ ของ
กลุมอยางมีความสุข กลุมรวมกิจกรรม
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข กลุมอยางมีความสุข
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

๑๗๙

ปรับปรุง (๑)
ไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบและ
ไมมีการแบงหนาที่
ของสมาชิกในกลุม
มีผูมีหนาที่แต
ไมรับผิดชอบ ๓ คน
ขึ้นไป
สมาชิกไมให
ความรวมมือใน
การแสดงความ
คิดเห็นความสําคัญ
ของการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานประเภท
ตาง ๆ
รอยละ ๕๐ ของ
กลุมรวมกิจกรรม
กลุมอยางมีความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๑๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๘๑

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ นักเรียนมีผลการ
เรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรูและขอเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๑๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรูที่ ๑๒ เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน
ของใช ใ นบ า นหลายชนิ ด หลั ง จากซื้ อ มาแล ว ต อ งนํ า มาประกอบเองที่ บ า น เพราะถ า
ประกอบมาจากรานจะทําใหเกิดปญหาในการขนสง เนื่องจากสิ่งของเครื่องใชเรานี้จะมีขนาดใหญ
หรือสูงเกินไป ทําใหเคลื่อนยายไมสะดวก เชน โตะ เตียง ตู ชั้นวางรองเทา ราวแขวนผา รวมถึง
เครื่องใชไฟฟาบางชนิด เชน พัดลม โคมไฟฟาตั้งโตะ
การติดตั้งและประกอบโคมไฟฟาตั้งโตะ
โคมไฟฟาตั้งโตะเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหแสงสวาง ความสวางของโคมไฟฟาตั้งโตะ จะขึ้นอยู
กับจํานวนวัตตของหลอดไฟฟา กลาวคือ จํานวนวัตตของหลอดไฟฟายิ่งมากความสวางจะมาก
ตามไปดวย
ขั้นตอนการประกอบโคมไฟฟาตั้งโตะ มีดังนี้
๑. ศึกษาคูมือประกอบโคมไฟฟาตั้งโตะโดยละเอียด
๒. สังเกตดูวาไสหลอดไฟฟาอยูในสภาพปกติหรือไม ถาไมขาดจึงประกอบหลอดไฟฟา
เขากับตัวโคมไฟฟา
๓. เสียบปลั๊กไฟโดยกอนเสียบปลั๊กไฟตองใหสวิตช อยูในตําแหนงปดการทํางานกอนเสมอ
๔. เปดสวิตชการทํางานของโคมไฟฟาตั้งโตะ หลอดไฟฟาก็จะสวางทันที
การติดตั้งและประกอบพัดลมตั้งโตะ
ขั้นตอนการประกอบพัดลมตั้งโตะ มีดังนี้
๑. ศึกษาคูมือประกอบพัดลมตั้งโตะโดยละเอียด
๒. ประกอบตะแกรงหลังเขากลับตัวพัดลม
๓. ใชแหวนล็อกตะแกรงหลังเขากับตัวพัดลมใหแนน
๔. นําใบพัดลมประกอบเขากับแกนใบพัด
๕. ประกอบตะแกรงหนาเขากลับตะแกรงหลัง
เมื่อประกอบพัดลมตั้งโตะเสร็จแลว ทดสอบการทํางานโดยการเสียบปลั๊กไฟแลวเปดสวิตช
การทํางานพัดลมก็จะทํางานทันที

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๘๓

ใบงานที่ ๑๒ เรื่อง การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๒ การติดตั้งและประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คําชี้แจง ใหนักเรียนฝกปฏิบัติการติดตั้งและประกอบของใชในบาน ๑ อยาง แลวบันทึกผลการปฏิบัติงานมา
ใหถูกตอง
๑. อุปกรณของใชในบานที่ติดตั้งและประกอบของใชในบาน คือ....................................................................
๒. วัสดุอุปกรณที่ใชในติดตั้งและประกอบของใชในบาน.................................................................................
๓. วิธีการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๔. ปญหาที่พบในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
...................................................................................................................................................................
วิธีการแกไขปญหา......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๕. ความพอใจในผลงานการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๖. ประโยชนจากการทํากิจกรรมนี้
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

ชื่อ……………………...................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๑๘๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน เปนการประหยัดคาใชจาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน รูจัก
นําวัสดุที่เหลือใชมาประกอบเปนของใชภายในบานไดอยางมีคุณภาพ เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดทักษะ
การสรางชิ้นงาน เพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถบอกประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
ตระหนักถึงประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๔. สาระการเรียนรู
ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแกปญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีความมุงมั่นในการทํางาน
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถบอกประโยชน
และคุณธรรมของการติดตั้ง
และประกอบของใช
ในบานได

๓.

๒. สามารถเขียนประโยชน
และคุณธรรมของการติดตั้ง
และประกอบของใช
ในบานได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรูใหนักเรียนทราบ
๒. ครูใชคําถามนักเรียนวา
๒. นักเรียนตอบคําถามครูวา อาชีพ
อาชีพใดบางที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง ใดบางที่เกี่ยวของกับการติดตั้งและ
และประกอบของใชในบานแลวให ประกอบของใชในบานแลวให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑.นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที ที่ ๑๓ ประโยชนและคุณธรรมของ ที่ ๑๓ ประโยชนและคุณธรรมของ
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน การติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ประโยชนของการติดตั้ง ประกอบ เกี่ยวกับประโยชนของการติดตั้ง
ของใชในบานประเภทชั้นวางของ ประกอบของใชในบานประเภท
ราวตากผา พัดลม โคมไฟ และ
ชั้นวางของ ราวตากผา พัดลม
ประเภทอื่น ๆ
โคมไฟ และประเภทอื่น ๆ
ขั้นปฏิบัติ
๒๐ ๓. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๓ ๓. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๓
นาที เรื่องประโยชนและคุณธรรมของ
เรื่องประโยชนและคุณธรรมของ
การติดตั้งประกอบของใชในบาน
การติดตั้งประกอบของใชในบาน

๑๘๕

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อสไลด เรื่อง
ประโยชนและ
คุณธรรมของ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบาน
๑. สื่อสไลด เรื่อง
ประโยชนและ
คุณธรรมของ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบาน
๒. ใบความรู
ที่ ๑๓ ประโยชน
และคุณธรรมของ
การติดตั้งและ

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบประเมิน
ผลงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๘๖
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

๓. ตระหนักถึงประโยชน
และคุณธรรมของการติดตั้ง
และประกอบของใช
ในบาน
๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอ
๔. นักเรียนออกมานําเสนอผลงาน ประกอบของใช
ผลงานการเขียนประโยชนและ
ในบาน
การเขียนประโยชนและคุณธรรม
คุณธรรมของการติดตั้งประกอบ
ของการติดตั้งประกอบของใชในบาน
ของใชในบานพรอมสงใบงานที่ ๑๓ พรอมสง ใบงานที่ ๑๓ ประโยชน
ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้ง และคุณธรรมของการติดตั้งและ
และประกอบของใชในบาน
ประกอบของใชในบาน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนใน
ของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้
วันนี้

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๘๗

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๒. ใบความรูที่ ๑๓ ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๓ ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถบอกประโยชนและคุณธรรมของ
การติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนประโยชนและคุณธรรมของ
การติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานเจตคติ
ตระหนักถึงประโยชนและคุณธรรมของ
การติดตั้งและประกอบของใชในบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๑๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองทีต่ รงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
เลขที่ บอกประโยชน เขียนประโยชน
คะแนน คุณภาพ
และคุณธรรมของ และคุณธรรมของ ประยุกตใชใน
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

การติดตั้ง
ประกอบของใช
ในบานได

การติดตั้ง
ประกอบของใช
ในบานได

ชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
บอกประโยชนและ บอกประโยชนและ บอกประโยชนและ
๑. บอกประโยชน
คุณธรรมของการ
คุณธรรมของการ
คุณธรรมของการ
และคุณธรรมของ
ติดตั้งและประกอบ ติดตั้งและประกอบ ติดตั้งและประกอบ
การติดตั้งและ
ของใชในบานได
ประกอบของใช
ของใชในบานได
ของใชในบานได
ถูกตอง
ถูกตองครบถวน
ถูกตองแตยังไม
ในบานได
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. เขียนประโยชน เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ
ของการติดตั้ง
การติดตั้งและ
การติดตั้งและ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานไดอยาง
ในบานไดดี
ในบานไดบางสวน
ในบานได
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ได
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

๑๘๙

ปรับปรุง (๑)
บอกประโยชนและ
คุณธรรมของการ
ติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนประโยชนของ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๑๙๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ตระหนักถึง
ตระหนักถึง
ตระหนักถึง
ประโยชนของ
ประโยชนของ
ประโยชนของ
การติดตั้งและ
การติดตั้งและ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานเปนสวนใหญ ในบานเปนบางครั้ง
ในบานอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปนสวน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
ใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

๑๙๑

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมตระหนักถึง
ประโยชนของ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบาน
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๑๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๙๓

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

๑๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรูที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ประโยชนของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๑. ประหยัดคาใชจาย
๒. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๓. นําวัสดุที่เหลือใชหรือวัสดุในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน
๔. รูจักใชงาน และดูแลรักษาอุปกรณ และเครื่องมือชางอยางถูกวิธี
๕. เกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณคาของผลงานที่ผลิตดวยตนเอง
๖. ฝกทักษะการสรางชิ้นงานเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
คุณธรรมของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๑. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองใหพรอม มีสภาพตื่นตัวฉับไว
ในการรับรูทางประสาทสัมผั ส การใชปญญาและเหตุผลในการตัดสิน ใจที่จะประพฤติป ฏิ บั ติ
ในเรื่องตาง ๆ ไดอยางรอบคอบ เหมาะสม และถูกตอง
๒. ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา
และใจ ไมคิดคดทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวงใคร
๓. ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง ความพยายามในการทํางานหรือหนาที่ของตนเอง
อยางแข็งขัน ดวยความมุงมั่นเอาใจใสอยางจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกวางานจะสําเร็จ
๔. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผนที่วางไวเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการ
ใหถูกลําดับ ถูกที่ มีความเรียบรอย ถูกตองเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ขอบังคับ ขอตกลง กฎหมาย
และศีลธรรม
๕. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใสมุงมั่นตั้งใจตองานหนาที่ ดวยความผูกพัน
ความพากเพียร เพื่อใหงานสําเร็จตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
๖. ความมีน้ําใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตตองการชวยเหลือใหทุกคนประสบความสุข
และชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข
๗. ความประหยัด หมายถึง การรูจักใช รูจักออม รูจักประหยัดเวลาตามความจําเปน
เพื่อใหไดประโยชนอยางคุมคาที่สุด
๘. ความสามัคคี หมายถึง การที่ทุกคนมีความพรอมทั้งกาย จิตใจ และความเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน มีจุดมุงหมายที่จะปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จโดยไมมีการเกี่ยงงอน

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๙๕

ใบงานที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๓ เรื่อง ประโยชนของการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนประโยชนและคุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใชในบานมาใหถูกตอง
คุณธรรมของการติดตั้งประกอบของใชในบาน
๑..................................................................................................................
๒..................................................................................................................
๓..................................................................................................................
๔..................................................................................................................
๕..................................................................................................................
๖..................................................................................................................
๗..................................................................................................................
๘..................................................................................................................
๙..................................................................................................................
๑๐...............................................................................................................
ประโยชนของการติดตั้งประกอบของใชในบาน
๑..................................................................................................................
๒..................................................................................................................
๓..................................................................................................................
๔..................................................................................................................
๕..................................................................................................................
๖..................................................................................................................
๗..................................................................................................................
๘..................................................................................................................
๙..................................................................................................................
๑๐...............................................................................................................

ชื่อ……………………...................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๑๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
ผู ป ฏิ บั ติงานต องปฏิ บั ติตนตามหลั กความปลอดภัย อยางเครงครัด ใชอุป กรณตาง ๆ ทั้งนี้ร วมถึง
สารเคมีทุกชนิดดวยความระมัดระวัง
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายลักษณะความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใช
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
เขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เอาใจใสความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๔. สาระการเรียนรู
ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการแกปญหา
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีมุงมั่นในการทํางาน
มีวินัย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑. สื่อสไลด เรื่อง
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
ความปลอดภัย
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูถามนักเรียนวา มีวิธีการ
๒. นักเรียนตอบคําถามวา มีวิธีการ ในการติดตั้งและ
ทํางานใหปลอดภัยอยางไรบาง
ทํางานใหปลอดภัยอยางไรบาง
ประกอบของใช
ในบาน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู ๑. สื่อสไลด เรื่อง
๒. ๑. สามารถอธิบาย
ขั้นสอน
นาที ที่ ๑๔ ความปลอดภัยในการติดตั้ง ที่ ๑๔ ความปลอดภัยในการติดตั้ง ความปลอดภัย
ลักษณะความปลอดภัย
ในการติดตั้งและประกอบ
และประกอบของใชในบาน
และประกอบของใชในบาน
ในการติดตั้งและ
ของใชในบานได
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ประกอบของใช
ความหมายและวิธีการทํางานให
เกี่ยวกับความหมายและวิธีการ
ในบาน
ปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบ ทํางานใหปลอดภัยในการติดตั้ง
๒. ใบความรู
ของใชในบาน
และประกอบของใชในบาน
ที่ ๑๔ ความ
๓. ครูถามนักเรียนวา สาเหตุของ
๓. นักเรียนตอบคําถามของครูวา
ปลอดภัยใน
การเกิดอุบัติเหตุในการติดตั้งและ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใน
การติดตั้งและ
ประกอบของใชในบานมีอะไรบาง การติดตั้งและประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานมีอะไรบาง
ในบาน
๔. ครูอธิบายเพิ่มเติมใหนักเรียน
๔. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติมให
เขาใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ นักเรียนเขาใจถึงสาเหตุของการเกิด
ในการติดตั้งและประกอบของใช
อุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบ

๑๙๗

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

๑๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๓.

๒. สามารถเขียนวิธีการ
รักษาความปลอดภัย
ในการติดตั้งและประกอบ
ของใชในบานได

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นปฏิบัติ

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ในบานที่เกิดจากตัวบุคคล เกิดจาก ของใชในบานที่เกิดจากตัวบุคคล
เครื่องมือชํารุด เกิดจากระบบ
เกิดจากเครื่องมือชํารุด เกิดจาก
การทํางาน
ระบบการทํางาน
๒๐ ๕. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๔ ๕. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๔
นาที วิธีการรักษาความปลอดภัย
วิธีการรักษาความปลอดภัย
ในการติดตั้งและประกอบของใช
ในการติดตั้งและประกอบของใช
ในบาน
ในบาน

๓. เอาใจใสความปลอดภัย
ในการติดตั้งและประกอบ
ของใชในบาน
๔.

ขั้นสรุป
(นาที)

๕

๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
สาระสําคัญของเรื่องที่ไดเรียนใน
วันนี้

๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑๙๙

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๒. ใบความรูที่ ๑๔ ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๔ ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายลักษณะความปลอดภัยในการ
ติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยในการ
ติดตั้งและประกอบของใชในบานได
ดานเจตคติ
เอาใจใสความปลอดภัยในการติดตั้งและ
ประกอบของใชในบาน

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๒๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
คะแนน คุณภาพ
เลขที่ อธิบายลักษณะ เขียนวิธีการรักษา
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ประยุกตใช
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ในการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานได

ในการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานได

ในชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายลักษณะ
๑. อธิบายลักษณะ อธิบายลักษณะ
อธิบายลักษณะ
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ในการติดตั้งและ
ในการติดตั้งและ
ในการติดตั้งและ
ในการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานไดถูกตอง
ในบานไดถูกตอง
ในบานได
ในบานไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
๒. เขียนวิธีการรักษา เขียนวิธีการรักษา เขียนวิธีการรักษา เขียนวิธีการรักษา
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ในการติดตั้งและ
ในการติดตั้งและ
ในการติดตั้งและ
ในการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานไดบางสวน
ในบานไดดี
ในบานได
ในบานไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ได
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน
ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ที่ไดรับมอบหมาย มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

๒๐๑

ปรับปรุง (๑)
อธิบายลักษณะ
ความปลอดภัย
ในการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
เขียนวิธีการรักษา
ความปลอดภัย
ในการติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบานไดนอยหรือ
ไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น

๔. ทํางาน
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เอาใจใสความ
เอาใจใสความ
เอาใจใสความ
ปลอดภัยใน
ปลอดภัยใน
ปลอดภัยใน
การติดตั้งและ
การติดตั้งและ
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ประกอบของใช
ในบานเปนสวนใหญ ในบานเปนบางครั้ง
ในบานอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปนสวน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
ใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

๒๐๓

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเอาใจใสความ
ปลอดภัยใน
การติดตั้งและ
ประกอบของใช
ในบาน
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๒๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๐๕

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน นักเรียนมีผลการ
เรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรูและขอเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

๒๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรูที่ ๑๔ เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตัง้ และประกอบของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางคิด
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
อุบัติเหตุ หมายถึง เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ โดยไมคาดคิดมากอน
ความปลอดภัย หมายถึง การปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะตาง ๆ หรือรางกายขณะ
ปฏิบัติงาน
วิธีการทํางานใหปลอดภัย
ขณะปฏิ บั ติ ง านชา ง อาจมี ค วามผิ ด พลาดหรื อ เกิด อุบั ติ เ หตุ ขึ้น ถ า ผู ป ฏิ บั ติ ง านรู จักวิธี
ปองกันและระมัดระวังตนเองอยูตลอดเวลา จะสามารถปองกันอุบัติเหตุได และชวยใหนักเรียนมี
ความปลอดภัยในการทํางาน วิธีการที่จะชวยปองกันอุบัติเหตุ มีดังนี้
๑. ควรตรวจ ซอมแซม และดูแลเครื่องมืออยูเสมอ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใชมานานอาจ
ชํารุดเสียหายถาพบรอยชํารุด ควรรีบซอมแซมกอนนําไปใช
๒. ขณะปฏิบัติงานควรระมัดระวังตนเองอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับ
ไฟฟาเพราะผูปฏิบัติงานไมสามารถคาดเดาเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได
๓. จัดสถานที่ทํางานใหอยู ในสภาพที่ป ลอดภัย เหมาะสมที่จะทํางาน ไมมีสิ่งกีดขวาง
ในกรณีที่จําเปนตองทํางานใกลเชื้อเพลิง ควรมีน้ํายาดับเพลิงวางไวใกล ๆ
๔. การทํางานในที่สูง ควรใชอุปกรณชวยปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตก เชน
ใชเข็มขัดนิรภัยหรือใชเชือกผูกตนเอง ยึดโยงไวกับหลักที่มีความแข็งแรงมั่นคงพอ
หลักปฏิบัติทั่วไปในการปองกันอุบัติเหตุในการทํางานชาง
๑. แตงกายใหรัดกุม ไมสวมเสื้อผาคับ หรือหลวมเกินไป
๒. ไมควรหยอกลอกันในขณะปฏิบัติงาน
๓. ไมควรดื่มของมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน
๔. ควรตรวจสภาพเครื่องมือกอนนําไปใชงาน
๕. ควรปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ และอากาศถายเทสะดวก
๖. ควรศึกษาระบบการทํางานของเครื่องจักรชนิดนั้น ๆ ใหเขาใจกอนปฏิบัติงาน
๗. หากเครื่องจักรชํารุด ควรเขียนปายบอกกํากับไว
๘. ควรสวมหมวกนิรภัยในการปฏิบัติงานกอสราง
๙. หากน้ํามันหกลงพื้นควรทําความสะอาดทันที
๑๐. เครื่องจักรที่มีการทํางานเคลื่อนไหว ดวยความเร็วสูง ควรมีอุปกรณนิรภัยปองกัน
๑๑. ขณะทํางานควรมีสมาธิจดจอกับงานที่ทํา

หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๐๗

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สรุปไดดังนี้
๑. เกิดจากตัวบุคคล คือ เกิดจากตัวเราเองประมาท แตงกายไมรัดกุม สุขภาพรางกาย
ไมพรอมที่จะปฏิบัติงาน หรือไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ดีพอ ไมทํางานตามแผนที่กําหนด
๒. เกิดจากเครื่องมือชํารุด เครื่องมือมีสภาพไมพรอมที่จะใชงาน มีคุณภาพต่ํา ฯลฯ
๓. เกิดจากระบบการทํางาน อาคารสถานที่ การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานไมดี หรือ
แสงสวางไมเพียงพอ อากาศไมถายเท อุณหภูมิสูงเกินไป ทํางานผิดขั้นตอน พื้นที่ทํางานคับแคบ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ
๑. สรางความสูญเสียตอทรัพยสิน เชน รถยนตชนกัน สรางความเสียหายคือ รถยนตพัง
หรือสูญเสียทรัพยสินจายเงินชดเชยคาเสียหายใหแกผูอื่น
๒. รางกายไดรับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ หรือหากรุนแรงอาจสูญเสียชีวิตในที่สุด
๓. สรางความเสื่อมเสียชื่อเสียง การยอมรับในทางธุรกิจ เชน บริษัทรถทัวรใดมักเกิด
อุบัติเหตุบอย ๆ ลูกคาผูใชบริการอาจใชบริการของบริษัททัวรอื่นแทน ทําใหรายไดของบริษัท
ลดนอยลง

๒๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบงานที่ ๑๔ เรื่อง ความปลอดภัยในการติดตัง้ และประกอบของใชในบาน
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๔ เรื่องความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนวิธีการรักษาความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบานมาใหถูกตอง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

ชื่อ……………………...................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๒๐๙

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินตนเอง
ชื่อ : ____________________ สกุล : ___________________วัน____ เดือน____________พ.ศ. _____
หนวยการเรียนรูที่ ๓ เรื่อง ชางคิดชางทํา

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

รายการ
งานชางและเครื่องมือชางไฟฟา
การติดตั้ง การประกอบของใชในบานประเภทตาง ๆ
ประโยชนติดตั้ง การประกอบของใชในบาน
ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบของใชในบาน

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

๒๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

หนวยการเรียนรูที่ ๔
ชางคิดประดิษฐใช

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๑๑

หนวยการเรียนที่ ๔

ชื่อหนวยการเรียนรู ชางคิดประดิษฐ
รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
การทํางานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยในโอกาสตาง ๆ เปนการสงเสริมและอนุรักษ คุณคาของ
ความเป น ไทยเพื่ อสื บ ทอดต ออาชี พรุ น หลั งใหภ าคภูมิใจในความเปน ไทย นอกจากนั้น ยังเปน การฝกให มี
ความประณีต อดทนในการทํางานไดเปนอยางดี
๓. สาระการเรียนรู
๑. การประดิษฐของชํารวย
๒. การประดิษฐกรวยดอกไม
๓. การจัดดอกไมสดทรงกลม
๔. การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๕. ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๖. การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๔. จุดประสงคการเรียนรู
ความรู
๑. สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณการประดิษฐของชํารวยได
๒. สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณและวิธีการในการประดิษฐกรวยดอกไมได
๓. สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไมสดทรงกลมได
๔. สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณในการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่นได
๕. สามารถประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ ได
๖. สามารถอธิบายการใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐได

๒๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ทักษะ/ กระบวนการ
๑. สามารถฝกประดิษฐของชํารวยได
๒. สามารถฝกประดิษฐกรวยดอกไมได
๓. สามารถฝกจัดดอกไมสดทรงกลมได
๔. สามารถฝกประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่นได
๕. สามารถเขียนประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ ได
๖. สามารถเขียนคุณคาของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นได
เจตคติ
๑. เห็นคุณคาของการประดิษฐของชํารวย
๒. เห็นคุณคาการประดิษฐกรวยดอกไม
๓. เห็นคุณคาของการจัดดอกไมสดทรงกลม
๔. เห็นคุณคาของการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๕. เห็นประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๖. เห็นคุณคาของพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
๑. ความสามารถในการคิด
๒. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
๑. มีวินัย
๒. อยูอยางพอเพียง
๓. มุงมั่นในการทํางาน
๔. รักความเปนไทย
๗. การประเมินผลรวบยอด
๑. การประเมินผลงานฝกประดิษฐของชํารวย
๒. การประเมินผลงานการประดิษฐกรวยดอกไม
๓. การประเมินผลงานการจัดดอกไมสดทรงกลม
๔. การประเมินผลงานการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๕. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๖. ใบงานที่ ๑๑ ใหนักเรียนเขียนคุณคาของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นของตนเอง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. ผลงาน/
ผลงานดีมาก
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
อธิบายเหตุผลได
ความรู
เหตุผลได มีความคิด เหตุผลการทํางาน
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรคดี
ไมชัดเจน
สรางสรรคริเริ่มดี
๒. ทักษะการ
การทํางานเปน
มีขั้นตอนการทํางาน มีขั้นตอนการทํางาน
ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนดีมาก
ดี มีการอภิปราย
การอภิปราย
การปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ทํางานเปนกลุมดี
ไมชัดเจน
มีการอภิปราย
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับใช
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต
ประยุกตใชในชีวิต
ในชีวิตประจําวันได
ชีวิตประจําวัน
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรง สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
ตอเวลาและ
มีความรับผิดชอบ
มอบหมายไดเพียง
ไดรับมอบหมาย
ในงานที่ไดรับ
เล็กนอย บางสวน
เหมาะสม
สงงานตรงเวลา
มอบหมายสรางสรรค บางครั้ง แตงานมี
ไมตรงตอเวลาเปน
งานไดอยางถูกตอง ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

๒๑๓

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางานขาดความ
ชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินสังเกต
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
๑. ความตั้งใจ
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันและเลนกัน
ในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันเล็กนอย
ในขณะเรียนเปน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
บางครั้ง
๒. การตอบคําถาม รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
รวมตอบคําถาม
ตรงประเด็น
ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามและ ในเรื่องที่ครูถามเปน
ตอบอยางตรงประเด็น ตอบคําถามสวนมาก บางครั้งและตอบ
คําถามถูกทุกขอ
ถูกตอง
คําถามถูกเปนบางครั้ง
๓. เห็นคุณคาของ เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
งานประดิษฐ
งานประดิษฐอยาง
งานประดิษฐเปน
งานประดิษฐเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
๔. การมีสวนรวม รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ รวมมือและชวยเหลือ
ในกิจกรรม
เพื่อนในการทํา
เพื่อนเปนสวนใหญ
เพื่อนในการทํา
กิจกรรมเปนอยางดี ในการทํากิจกรรม
กิจกรรมเปนบางครัง้
๕. ความสําเร็จ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ของผลงาน
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา
เกณฑการประเมิน
ชวงคะแนน
๑๖-๒๐
๑๑-๑๕
๖-๑๐
๑-๕

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

๑ (ปรับปรุง)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมตอบคําถามตาม
ประเด็นที่กําหนดให
ไมเห็นคุณคาของ
งานประดิษฐ
ไมมีความรวมมือ
ในขณะทํากิจกรรม
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๑๕

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํ างานรว มกั นและทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ จากวัสดุในทองถิ่น ตองปฏิบัติตาม
กระบวนการขั้นตอนอยางถูกตอง เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ชวยประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ ได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ ได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๔. สาระการเรียนรู
การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงมั่นในการทํางาน
อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๑๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูใชคําถามทาทาย คือ ของใช ๒. นักเรียนตอบคําถามครู คือ
ของตกแตงที่นักเรียนเคยประดิษฐ ของใชของตกแตงที่นักเรียนเคย
ดวยตนเองไดแกอะไรบาง
ประดิษฐดวยตนเองไดแกอะไรบาง
๒. ๑. สามารถอธิบาย
ขั้นสอน
๒๕ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๑๕ การประดิษฐของใช
การประดิษฐของใช
นาที ที่ ๑๕ การประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ของตกแตงในโอกาส
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ตาง ๆ ได
๒. ครูอธิบายถึงการประดิษฐของใช ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายถึง
การประดิษฐของใชของตกแตง
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ในโอกาสตาง ๆ
๓. ๒. สามารถเขียนประโยชน
ขั้นปฏิบัติ
๑๕ ๓. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๕ ๓. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๑๕
ของการประดิษฐของใช
นาที การประดิษฐของใชของตกแตงใน การประดิษฐของใชของตกแตง
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
โอกาสตาง ๆ แลวจัดแสดงรวมกัน ในโอกาสตาง ๆ แลวจัดแสดง
ได
ในรูปแบบปายนิเทศ
รวมกันในรูปแบบปายนิเทศ

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การประดิษฐ
ของใชของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ
๑. สื่อสไลด เรื่อง
การประดิษฐ
ของใชของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ
๒. ใบความรู
ที่ ๑๕
การประดิษฐ
ของใช
ของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ

๑. แบบประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

๓. เห็นประโยชนของ
การประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๔.

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๔. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอ
๔. นักเรียนออกมานําเสนอ
หนาชั้นเรียนพรอมสงงานใบงาน
หนาชั้นเรียนพรอมสงงานใบงาน
ที่ ๑๕ การประดิษฐของใช
ที่ ๑๕ การประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ได
นาที ความรูที่ไดเรียนในวันนี้
เรียนในวันนี้

๒๑๗
สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒๑๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๒. ใบความรูที่ ๑๕ การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๑๕ การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายการประดิษฐของใชของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ ได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนประโยชนของการประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ ได
ดานเจตคติ
เห็นประโยชนของการประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาสตาง ๆ

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๑๙

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
เลขที่ อธิบายการประดิษฐ เขียนประโยชน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายการประเมิน

การนําไป
ของใชของตกแตง ของการประดิษฐ
ประยุกตใช
ในโอกาสตาง ๆ ได ของใชของตกแตง ในชีวิตประจําวัน
ในโอกาสตาง ๆ ได

การสงงาน
ตรงตอเวลา
และเหมาะสม

การทํางาน
มีความสะอาด
เรียบรอย

ระดับ
รวม
คะแนน คุณภาพ
(๒๐)

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

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

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

๒๒๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. อธิบาย
อธิบายการประดิษฐ อธิบายการประดิษฐ อธิบายการประดิษฐ
การประดิษฐของใช ของใชของตกแตง ของใชของตกแตง ของใชของตกแตง
ของตกแตงในโอกาส ในโอกาสตาง ๆ ได ในโอกาสตาง ๆ ได ในโอกาสตาง ๆ ได
ถูกตองครบถวน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ตาง ๆ ได
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. เขียนประโยชน เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ เขียนประโยชนของ
ของการประดิษฐ
การประดิษฐของใช การประดิษฐของใช การประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาส ของตกแตงในโอกาส ของตกแตงในโอกาส
ของใชของตกแตง
ตาง ๆ ไดดี
ตาง ๆ ไดบางสวน
ในโอกาสตาง ๆ ได ตาง ๆ ไดอยาง
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ได
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
อธิบายการประดิษฐ
ของใชของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ ได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนประโยชนของ
การประดิษฐของใช
ของตกแตงในโอกาส
ตาง ๆ ไดนอยหรือ
ไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๒๑

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

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

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

๒๒๒

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น

๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ เห็นประโยชนของ
การประดิษฐของใช การประดิษฐของใช การประดิษฐของใช
ของตกแตง
ของตกแตง
ของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ
ในโอกาสตาง ๆ
ในโอกาสตาง ๆ
อยางสม่ําเสมอ
เปนสวนใหญ
เปนบางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปนสวน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
ใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นประโยชน
ของการประดิษฐ
ของใชของตกแตง
ในโอกาสตาง ๆ
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๒๓

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๒๒๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๒๕

ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
งานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น เปนชิ้นงานที่จัดทําขึ้นสรางขึ้น โดยวัสดุที่มีในทองถิ่น
มาประกอบกันเปนชิ้นงานตามความจําเปนในการใชสอยเพื่อประโยชนในโอกาสตาง ๆ
๑. ประโยชนของงานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น หมายถึง การใชวัสดุที่มีในทองถิ่นมา
สรางสรรคออกเปนผลิตภัณฑที่ใหประโยชนใชสอยตรงกับความตองการ วัสดุในทองถิ่น ไดแก
๑. วัสดุธรรมชาติจากสัตว เชน เปลือกหอย เปลือกไข ขนนก ขนไก เกล็ดปลา แตทั้งนี้จะต องไม
ทําลายสิ่งแวดลอม
๒. วัสดุธรรมชาติจากพืช เชน ไมไผ มะพราว ตนกลวย ปาน ปอ เปนตน
๓. วั ส ดุ ธ รรมชาติ จ ากกระบวนการทางวิท ยาศาสตร เชน เสน ใยของพืช และสัตว ผ า กระดาษ
พลาสติก ลวด กระปอง เปนตน
ประโยชนของงานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น
๑. สรางนิสัยการทํางานที่มีความสุขุม ใจเย็น รอบคอบในการทํางาน
๒. มีนิสัยรักการทํางาน มีความมานะอดทนในการทํางานและรูคุณคาของผลงาน
๓. ไดพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและสติปญญา
๔. มีความสามารถในการพัฒนาฝมือ
๕. มีอารมณมั่นคง มีสมาธิ
๖. สรางความรัก ความสามัคคีในกลุมและหมูคณะ
๗. ยึดเปนอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวได
๒. ชนิดของวัสดุในทองถิ่น
๑. ไมไผ
๒. มะพราว
๓. กลวย
๔. ผักตบชวา
๕. กระจูด
๖. กก
๗. หวาย
๘. ยานลิเภา
๙. ลาน
๑๐. เปลือกหอย

๒๒๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๓. เครื่องมือเครื่องใชในการทํางานประดิษฐ มีหลักในการเลือกดังตอไปนี้
๑. ตองมีจําหนายในทองถิ่น ถาเกิดการชํารุดเสียหายจึงจะสามารถซื้ออะไหลมาซอมได
๒. มีความทนทานสามารถใชงานไดยาวนาน
๓. คํานึงถึงความสะดวกในการใชงานมากกวาเรื่องราคา
๔. มีการรับรองคุณภาพ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการใชงาน
หลักทั่วไปในการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐ
๑. จัดหาที่เก็บใหเรียบรอยและจดบันทึกจํานวนเพื่อสะดวกในการใช
๒. อุปกรณที่เปนอันตรายควรจัดเก็บใหพนมือเด็กเล็ก
๓. อุปกรณที่ใชไฟฟาควรเก็บสายไฟใหเรียบรอย
๔. อุปกรณที่เปนเหล็กกอนเก็บตองทําความสะอาดและเช็ดดวยน้ํามันเพื่อปองกันสนิม
๕. เครื่องมือที่เปนไมควรเก็บในที่แหง
๖. เครื่องมือที่เปนชิ้นเล็ก ๆ ควรเก็บใสกลอง
๗. อุปกรณที่ชํารุดควรซอมกอนใชงานตอไปใหเรียบรอย
ประเภทอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐ
๑. อุปกรณที่ใชวัด ไดแก สายวัด ตลับเมตร ไมบรรทัด
๒. อุปกรณที่ใชตัด ไดแก กรรไกร เลื่อย มีด
๓. อุปกรณที่ใชในการเจาะ สวานมือ สวานไฟฟา
๔. อุปกรณที่ใชในการขึ้นรูปทรง ไดแก คอน ไขควง คีม
ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐ
๑. ศึกษาคูมือการใชงานของอุปกรณใหเขาใจ
๒. แตงกายรัดกุมกอนใชเครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
๓. ผูที่มีผมยาวควรรัดผมใหเรียบรอย
๔. ในขณะทํางานและใชเครื่องมือตองควบคุมอารมณของตนเองใหอยูในสภาวะที่ปกติ
๕. ในขณะทํางานหากมีอาการงวงนอนใหหยุดการทํางานและพักผอนทันที
๖. ตองตรวจสอบเครื่องมือใหอยูในสภาวะการใชงานไดและปลอดภัยที่สุด
ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
๑. ฝกทักษะการสรางขึ้นเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
๒. เกิดความภูมิใจในความสามารถและผลงานของตนเอง
๓. เพิ่มคุณคาใหแกวัสดุธรรมชาติที่มีมากในทองถิ่น หรือวัสดุหรือใชดวยการนํามาประดิษฐเปนของใช
๔. ฝกความมุงมั่นอดทนในการทํางานใหสําเร็จ
๕. พัฒนาความคิดสรางสรรค
๖. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๗. ประหยัดคาใชจาย

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๒๗

ใบงานที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ มาใหถูกตอง

ประโยชนของการประดิษฐของใชของตกแตงในโอกาสตาง ๆ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ชื่อ……………………...................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๒๒๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประดิษฐของชํารวยตองปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอยางถูกตอง เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ
ชวยประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณการประดิษฐของชํารวยได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถฝกทําของชํารวยได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการประดิษฐของชํารวย
๔. สาระการเรียนรู
การประดิษฐของชํารวย
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีวินัย
มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบายวัสดุ
อุปกรณการประดิษฐ
ของชํารวยได

๓.

๒. สามารถฝกทําของ
ชํารวยได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให ๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูใหนักเรียนดูภาพ จากนั้นให ๒. นักเรียนดูภาพ จากนั้นให
นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพ วาสิ่งนี้คืออะไร
เกี่ยวกับภาพ วาสิ่งนี้คืออะไร
แลวใชวัสดุอะไรบาง พบเห็น
แลวใชวัสดุอะไรบาง พบเห็น
ที่ไหนบาง
ที่ไหนบาง
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
นาที ที่ ๑๖ การประดิษฐของชํารวย
ที่ ๑๖ การประดิษฐของชํารวย
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
ประวัติความเปนมา วัสดุอุปกรณ เกี่ยวกับ ประวัติความเปนมา วัสดุ
การประดิษฐของชํารวย
อุปกรณการประดิษฐของชํารวย
๓. นักเรียนดูครูสาธิตวิธีการประดิษฐ
๓. ครูสาธิตวิธีการประดิษฐ
ของชํารวย
ของชํารวยใหนักเรียนดู
ขั้นปฏิบัติ
๒๐ ๔. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติประดิษฐ ๔. นักเรียนฝกปฏิบัติประดิษฐ
นาที ของชํารวย
ของชํารวย

๒๒๙

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การประดิษฐ
ของชํารวย

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การประดิษฐ
ของชํารวย
๒. ใบความรูที่ ๑๖
การประดิษฐ
ของชํารวย

๑. แบบประเมิน
ผลงานตาม
สภาพจริง
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

๒๓๐
ลําดับ
ที่

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
จุดประสงคการเรียนรู

๓. เห็นคุณคาของ
การประดิษฐของชํารวย

๔.

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๕. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณ ๕. นักเรียนเก็บอุปกรณที่ใชใหเปน
ที่ใชใหเปนระเบียบ ความสะอาด
ระเบียบ สะอาดของสถานที่ และ
ของสถานที่ และความปลอดภัยของ ความปลอดภัยของตนเอง
ตนเอง
๖. นักเรียนนําผลงานไปติดไวที่ปาย
๖. ครูใหนักเรียนนําผลงานไปติดไว นิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ที่ปายนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นักเรียนรวมกันสรุปความรูทไี่ ด
นาที ความรูท ไี่ ดเรียนในวันนี้
เรียนในวันนี้

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นสรุป

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๓๑

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การประดิษฐของชํารวย
๒. ใบความรูที่ ๑๖ การประดิษฐของชํารวย
ภาระงาน
๑. ผลงานการประดิษฐของชํารวย
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณการประดิษฐ
ของชํารวยได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกประดิษฐของชํารวยได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของการประดิษฐของชํารวย

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกตทักษะ

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๒๓๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
ฝกประดิษฐ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
เลขที่ อธิบายวัสดุ
คะแนน คุณภาพ
อุปกรณ
ของชํารวยได
ประยุกตใช
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

การประดิษฐ
ของชํารวยได

ในชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
๑. อธิบายวัสดุ
อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ
การประดิษฐ
การประดิษฐ
อุปกรณการประดิษฐ การประดิษฐของ
ชํารวยไดถูกตอง
ของชํารวยได
ของชํารวยได
ของชํารวยได
ครบถวน ชัดเจน
ถูกตอง
ถูกตองแตยังไม
ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐ
ของชํารวยได
ของชํารวยไดอยาง ของชํารวยไดดี
ของชํารวยได
ถูกตองครบถวน
บางสวน
ดีเยี่ยม
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ได
ชีวิตประจําวัน
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

๒๓๓

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวัสดุอุปกรณ
การประดิษฐ
ของชํารวยไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกประดิษฐ
ของชํารวยไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๓๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น
๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
การประดิษฐ
การประดิษฐ
การประดิษฐ
ของชํารวยเปน
ของชํารวยอยาง
ของชํารวยเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

๒๓๕

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
การประดิษฐ
ของชํารวย
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๒๓๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การประดิษฐของชํารวย

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๓๗

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

๒๓๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๑๕ เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๖ เรื่อง การประดิษฐของชํารวย
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การประดิษฐของชํารวยควรประดิษฐในลักษณะสวยงาม กะทัดรัด ของชํารวยนี้อาจประดิษฐดวย
ดอกไมสด ดอกไมแหง บุหงา พวงกุญแจ ภาชนะกระเบื้องเล็ก ๆ การพับผาเช็ดหนา ผาขนหนูเปนตัว สัตว
ซึ่งเปนของที่จะตองจัดทํา จัดหาเปนจํานวนมาก ใหพอกับการแจกผูที่มาในงาน ในปจจุบันการทําของชํารวย
ประเภทดอกไมสด เชน มาลัยคลองมือ มาลัยผาเช็ดหนา มาลัยตุม ชอดอกไมติดเสื้อ ตัวกระแตจากดอกไมสด
ฯลฯ ซึ่งของสดเหลานี้ประดิษฐไวลวงหนานานไมได จะตองประดิษฐในเวลาใกลเคียงกับเวลาใช ซึ่งจะตองใช
แรงงานในเวลาจํากัด จึงไมคอยนิยมใช อาจมีการประดิษฐบาง เฉพาะประธานในพิธีและแขกผูใหญ ๒-๓ คน
ในงานเทานั้น ฉะนั้น ของชํารวยเปนของแหง ประเภทพวงกุญแจ จานกระเบื้อง ตุกตาผา ตุกตากระเบื้อง
แจกันเล็ก ๆ ดอกไมแหง เครื่องแขวนเล็ก ๆ จึงนิยมกันมากในปจจุบัน และผูที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมไทยมัก
นิยมแจกของชํารวยดวยบุหงาสด บุหงาแหง
ประเภทการประดิษฐของชํารวย
๑. ของชํารวยประเภทที่มีการผูกกัน เชือกมัดกัน ริบบิ้นผูกกัน หนังที่มีการมัดเปนเกลียว
จะมีความหมาย แสดงถึงความผูกพันของคูบาวสาวที่มีตอกัน ความรักแนนเฟน การมิพรากจากกัน
๒. ของชํารวยประเภทเครื่องสาน ที่มีการสานเปนรอบ ๆ
สื่อถึง การแสดงถึงสานสายใยของคนทั้งคู คือความหวงใยที่มีใหกันเสมอมาและตลอดไป
๓. ของชํารวยประเภทที่เปนหุน หรือตุกตา (ทั้งเดี่ยวและคู)
หมายถึง ถาเปนคูคนแกซึ่งก็คือการรักกันจนเฒาจนแก บางเปนรูปตุกตานารัก ๆ เดี่ยว ๆ แสดงถึงความนารัก
ของคูบาวสาว
๔. ของชํารวยประเภทที่เปนของที่ถูกครอบ เชน ลูกกระพรวน กระดิ่ง
กรอบที่ครอบเปนสิ่งที่ทําใหอะไร ๆ ที่อยูในกรอบ มันทรงคุณคา มีคา หากเปนความรักก็คือการใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน บูชาในความรัก
๕. ของชํารวยประเภททีเ่ ปน สมุด หนังสือ
ความหมายของสมุดคือ การมองเห็นคุณคาในสิ่งของ หรือการมองเห็นคนรักคือสําคัญเปนที่สุด รวมไปถึง
การบันทึกในเรื่องราวความรักระหวางกันและกันตลอดระยะเวลาที่อยูดวยกัน
๖. ของชํารวยประเภทที่เปนของเครื่องใชเปนคู (เชนตะเกียบ)
ความหมายของใช ที่เ ป น คู อั น นี้ แสดงออกเห็น ไดชัดถึงความผูกพัน ที่ขาดออกจากกัน ไมไดโ ดยสิ้น เชิ ง
เหมือนราวกับวา เพราะเรานั้นคูกัน
๗. ของชํารวยประเภทที่เปนเซรามิกรูปตาง ๆ
การเลือกเซรามิก เปนไปตามรูปของเซรามิก วาสื่อถึงอะไร แลวบวกไปวาความรักของทั้งคูเคยผานอุปสรรค
มามากมาย เหมือนเรือที่เจอมรสุมกลางทะเล ที่ไมเคยกลัววันลม
๘. ของชํารวยประเภททีเ่ ปนแทง ๆ และของที่มีความแหลม
ความหมายของคูรักประเภทนี้ เกิดจากอะไรที่คาดไมถึง เปนรักที่ตื่นเตนหัวใจทุกดวงที่อยูรอบขาง เปนรัก
สายฟาแลบ ดูใจกันนอย แตรักกันนาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๓๙

๙. ของชํารวยประเภทเทียนหอม
ความหมายเทียนหอมที่สงกลิ่นหอมอันผอนคลายแกผูที่ไดกลิ่นนั้น สื่อถึงความหวัง แรงบันดาลใจและยัง
ชวยสงเสริมใหนําทางไปสูการประสบความสําเร็จอีกดวย
๑๐. ของชํารวยประเภทที่เปนดอกไม
ความหมายดอกไม ความหอมหวาน ความสวยงามของดอกไม มันแทนความรักที่พรั่งพรูเหมือนยามที่
พลอดรักกัน หวานชื่น
ตัวอยางการประดิษฐของชํารวย
มาลัย หมายถึง ดอกไมประดิษฐแบบไทยลักษณะหนึ่งที่เกิดจากฝมือการประดิษฐของผูรอย ผสานกับ
ความงามของดอกไม กลีบดอกไม ใบไมนานาพันธุ และสวนตาง ๆ ของดอกไมที่รอยไดจนเกิดเปนรูปแบบและ
ลวดลายที่หลากหลาย
ดอกไมและใบไมที่ใชรอยมาลัยมีดังนี้
ดอกกุหลาบมอญ ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกดาวเรือง ดอกกลวยไม ดอกบานไมรูโรย ดอกจําป
ดอกเบญจมาศน้ํา ใบแกว ใบลิ้นกระบือ
ประเภทของมาลัยแบงไดดังนี้
มาลัยชายเดียว คือ มาลัยที่มีลักษณะเปนพวงกลม มีอุบะหอยเปนชายเพียงพวงเดียว เรียกวา มาลัยมือ
มาลัยขอมือ หรือมาลัยคลองแขน
มาลั ย สองชาย คือ มาลั ย ที่ นิ ย มผูกตอดวยโบทั้งสอง มีอุบ ะหอยชายขางละเทา ๆ กัน ขางละพวง
ใชสําหรับคลองคอบุคคลสําคัญในงานนั้น ๆ หรืองานมงคลสมรส เรียกวา มาลัยบาวสาว
มาลัยชํารวย คือ มาลัยขนาดเล็กนารัก สําหรับมอบใหบุคคลจํานวนมากแทนการขอบคุณที่มารวม
ในงานนั้น ๆ
ประโยชนของมาลัย
มาลัยแตละชนิด มีหนาที่ใชสอยตาง ๆ กัน ตามโอกาสและความเหมาะสม ดังนี้
๑. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อเปนเกียรติแกเจาของงาน เชน มาลัยบาว-สาว
๒. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อแสดงความยินดีหรือตอนรับแขก
๓. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อแสดงความยินดีหรือเปนเกียรติแกผูมีชัยชนะในการประกวดตาง ๆ
๔. ใชสําหรับคลองคอ เพื่อแสดงความยินดีแกผูมีชัยชนะในการแขงขันตาง ๆ
๕. ใชสําหรับมอบใหบุคคลผูมีชื่อเสียง เพื่อเปนการรับขวัญ

๒๔๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประดิษฐของใชกรวยดอกไมใหสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสตาง ๆ โดยการปฏิบัติตาม
กระบวนการขั้นตอนอยางถูกตอง เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ชวยประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณและวิธีการในการประดิษฐกรวยดอกไมได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถฝกประดิษฐกรวยดอกไมได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาการประดิษฐกรวยดอกไม
๔. สาระการเรียนรู
การประดิษฐกรวยดอกไม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีความมุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๑.

๒.

๑. สามารถอธิบายวัสดุ
อุปกรณและวิธีการ
ในการประดิษฐ
กรวยดอกไมได

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช จํานวน ๑ ชั่วโมง
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที ใหนักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูแสดงภาพกรวยดอกไม
๒. นักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดง
เกี่ยวกับภาพ วาคือภาพอะไร
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาคือ
๓. นักเรียนตอบคําถามวา
ภาพอะไร
กรวยดอกไมใชวัสดุประดิษฐ
๓. ครูถามนักเรียนวากรวยดอกไม อะไรบาง
ใชวัสดุประดิษฐอะไรบาง
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู ๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
ขั้นสอน
นาที ที่ ๑๗ การประดิษฐกรวยดอกไม
ที่ ๑๗ การประดิษฐกรวยดอกไม
๒. ครูอธิบายลักษณะกรวยดอกไม ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายลักษณะ
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ กรวยดอกไม
อุปกรณ วิธีการและประโยชนของ ๓. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
การประดิษฐกรวยดอกไม
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ วิธีการและ
๔. ครูสาธิตวิธีการการประดิษฐ
ประโยชนของการประดิษฐ
กรวยดอกไม
กรวยดอกไมใหนักเรียนดูแลวให
๔. นักเรียนดูครูสาธิตวิธีการ
ฝกปฏิบัติ
การประดิษฐกรวยดอกไม
ใหนักเรียนดูแลวใหฝกปฏิบัติ

๒๔๑

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การประดิษฐ
กรวยดอกไม

๑. สื่อสไลด เรื่อง
การประดิษฐ
กรวยดอกไม
๒. ใบความรู
ที่ ๑๗
การประดิษฐ
กรวยดอกไม
๓. สื่อจริง
การประดิษฐ
กรวยดอกไม

๑. แบบประเมิน
ผลงาน
การประดิษฐ
กรวยดอกไม
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

๒๔๒
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๓.

๒. สามารถฝกประดิษฐ
กรวยดอกไมได
๓. เห็นคุณคาการประดิษฐ
กรวยดอกไม

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสรุป

แนวการจัดการเรียนรู
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๒๐ ๕. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณ ๕. นักเรียนเก็บอุปกรณที่ใชใหเปน
นาที ที่ใชใหเปนระเบียบ ความสะอาด
ระเบียบความสะอาดของสถานที่
ของสถานที่และความปลอดภัย
และความปลอดภัยของตนเอง
ของตนเอง
๖. นักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน
๖. ครูใหนักเรียนนําผลงานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
นาที สาระสําคัญเรื่องที่ไดเรียนในวันนี้
เรื่องที่ไดเรียนในวันนีพ้ รอมสง
พรอมสงผลงานประดิษฐกรวยดอกไม ผลงานประดิษฐกรวยดอกไม

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๔๓

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การประดิษฐกรวยดอกไม
๒. ใบความรูที่ ๑๗ การประดิษฐกรวยดอกไม
๓. สื่อจริง การประดิษฐกรวยดอกไม
ภาระงาน
๑. ผลงานการประดิษฐกรวยดอกไม
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณและวิธีการ
ในการประดิษฐกรวยดอกไมได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกประดิษฐกรวยดอกไมได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาการประดิษฐกรวยดอกไม

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกต

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๒๔๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
เลขที่ อธิบายวัสดุอุปกรณ ฝกประดิษฐ
คะแนน คุณภาพ
และวิธีการ
กรวยดอกไมได
ประยุกตใช
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ในการประดิษฐ
กรวยดอกไมได

เกณฑการประเมิน

ในชีวิตประจําวัน

ชวงคะแนน
๑๘-๒๐
๑๔-๑๗
๑๐-๑๓
ต่ํากวา ๑๐

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ
๑. อธิบายวัสดุ
และวิธีการ
และวิธีการ
อุปกรณและวิธีการ และวิธีการ
ในการประดิษฐ
ในการประดิษฐ
ในการประดิษฐ
ในการประดิษฐ
กรวยดอกไมได
กรวยดอกไมได
กรวยดอกไมได
กรวยดอกไมได
ถูกตอง
ถูกตองครบถวน
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐ
กรวยดอกไมได
กรวยดอกไมได
กรวยดอกไมไดดี
กรวยดอกไมได
อยางถูกตอง
บางสวน
ครบถวน ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ได
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

๒๔๕

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวัสดุอุปกรณ
และวิธีการ
ในการประดิษฐ
กรวยดอกไมไดนอย
หรือไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกประดิษฐ
กรวยดอกไมไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๔๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น
๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
ไมคุยหรือเลนกัน
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคา
เห็นคุณคา
เห็นคุณคา
การประดิษฐ
การประดิษฐ
การประดิษฐ
กรวยดอกไมอยาง กรวยดอกไมเปน
กรวยดอกไมเปน
สม่ําเสมอ
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
ความสุขเปนสวน
ความสุขเปน
สม่ําเสมอ
ใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

๒๔๗

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคา
การประดิษฐ
กรวยดอกไม
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

๒๔๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๔๙

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

๒๕๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
ใบความรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๗ เรื่อง การประดิษฐกรวยดอกไม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

การประดิษฐกรวยดอกไมสด
กรวยดอกไมสด หมายถึง กรวยใสดอกไมตาง ๆ บรรจุลงในใบตองที่มวนเปนกรวยและ
ตกแตงขอบ ดวยกลีบใบตองที่พับเปนแบบตาง ๆ ตามความเชื่อหรือตามที่ผูประดิษฐคิดคนตั้งชื่อ
ขึ้นมา เพื่อใชเปนเครื่องสักการะบูชาในประเพณีหรือพิธีกรรมตาง ๆ
วัสดุ อุปกรณ
๑. ใบตอง
๒. ไมกลัด
๓. ดอกไม
๔. ธูปเทียน
๕. กรรไกร
ขั้นตอนการทํา
๑. ใชใบตองความกวาง ๘ นิ้ว ยาว ๑๒ นิ้ว จํานวน ๒ ชิ้น วางสลับหัวทายโดยหันดานนวล
เขาหากัน
๒. มวนใบตองจากริมดานขวาเขามา
๓. มวนเขามาจนสุดริมใบตองจะไดริมใบตองที่ตั้งฉาก
๔. มวนจนสุดใบตองใหแนน
๕. ใหปลายไมกลัดขนานกับดานยาวของกรวย
๖. ตัดแตงใบตองใหปากกรวยเสมอกัน
๗. กรวยชั้นนอกที่สําเร็จความยาวประมาณ ๙ นิ้ว ปากกรวยกวางประมาณ ๒.๕ นิ้ว
ประโยชนของกรวยดอกไม
๑. ใชในการไหวครู
๒. ใชบูชาพระ
๓. ใชในการทําบุญตาง ๆ

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๕๑

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การจัดดอกไมสดทรงกลม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การจัดดอกไมทรงกลมตองปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอยางถูกตอง เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ
ชวยประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไมสดทรงกลมได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถฝกจัดดอกไมสดทรงกลมได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการจัดดอกไมสดทรงกลม
๔. สาระการเรียนรู
การจัดดอกไมสดทรงกลม
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีความมุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๕๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การจัดดอกไมสดทรงกลม
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูแสดงภาพดอกไมตาง ๆ จากนั้น ๒. นักเรียนดูภาพดอกไมตาง ๆ
ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
เกี่ยวกับภาพ วาชื่อดอกไมอะไร
คิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วาชื่อดอกไมอะไร
๓. ครูถามนักเรียนวาสามารถนําดอกไม ๓. นักเรียนตอบคําถามครูวาสามารถ
มาทําอะไรไดบาง
นําดอกไมมาทําอะไรไดบาง
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู
ขั้นสอน
๒. ๑. สามารถอธิบายวัสดุ
ที่ ๑๘ การจัดดอกไมสดทรงกลม
นาที ที่ ๑๘ การจัดดอกไมสดทรงกลม
อุปกรณในการจัดดอกไม
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายลักษณะ
๒. ครูอธิบายลักษณะการจัดดอกไม
สดทรงกลมได
การจัดดอกไมทรงกลม
ทรงกลม
๓. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ วิธีการและ
อุปกรณ วิธีการและประโยชนของ
ประโยชนของการจัดดอกไมทรงกลมได
การจัดดอกไมทรงกลมได
๔. นักเรียนดูครูสาธิตวิธีการการจัด
๔. ครูสาธิตวิธีการการจัดดอกไมสด
ดอกไมสดทรงกลม
ทรงกลมใหนักเรียนดู

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๑. สื่อสไลด
เรื่องการจัด
ดอกไมสด
ทรงกลม

๑. สื่อสไลด
เรื่อง การจัด
ดอกไมสด
ทรงกลม
๒. ใบความรู
ที่ ๑๘ การจัด
ดอกไมสด
ทรงกลม
๓. สื่อของจริง
การจัดดอกไม
ตาง ๆ

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงานการจัด
ดอกไมสด
ทรงกลม
๒. แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

จุดประสงคการเรียนรู

๓.

๒. สามารถฝกจัดดอกไม
สดทรงกลมได

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช
ขั้นปฏิบัติ

๓. เห็นคุณคาของการจัด
ดอกไมสดทรงกลม

๔.

ขั้นสรุป

๒๕๓
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๒๐ ๕. ครูใหนักเรียนจับคูกันฝกปฏิบัติ
นาที การจัดดอกไมทรงกลม
๖. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณ
ที่ใชใหเปนระเบียบ ความสะอาดของ
สถานที่ และความปลอดภัยของตนเอง
๗. ครูใหนักเรียนนําผลงานมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันพรอมสง
ผลงานจัดดอกไมสดทรงกลม
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดฝกปฏิบัติ
ในวันนี้

กิจกรรมนักเรียน
๕. นักเรียนจับคูกันฝกปฏิบัติการจัด
ดอกไมทรงกลม
๖. นักเรียนเก็บอุปกรณที่ใชใหเปน
ระเบียบความสะอาดของสถานที่และ
ความปลอดภัยของตนเอง
๗. นักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันพรอมสงผลงานจัด
ดอกไมสดทรงกลม
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญ
ของเรื่องที่ไดฝกปฏิบัติในวันนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒๕๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การจัดดอกไมสดทรงกลม
๒. ใบความรูที่ ๑๘ การจัดดอกไมสดทรงกลม
๓. สื่อของจริงการจัดดอกไมตาง ๆ
ภาระงาน
๑. ผลงานการจัดดอกไมสดทรงกลม
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณในการจัด
ดอกไมสดทรงกลมได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกจัดดอกไมสดทรงกลมได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของการจัดดอกไมสดทรงกลม

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกตทักษะ

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๕๕

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การจัดดอกไมสดทรงกลม
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
คะแนน คุณภาพ
เลขที่ อธิบายวัสดุอุปกรณ ฝกจัดดอกไมสด
ในการจัดดอกไมสด ทรงกลมได
ประยุกตใช
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ทรงกลมได

ในชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

๒๕๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินผลงาน/ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ
๑. อธิบายวัสดุ
ในการจัดดอกไมสด ในการจัดดอกไมสด ในการจัดดอกไมสด
อุปกรณในการจัด
ดอกไมสดทรงกลมได ทรงกลมไดถูกตอง ทรงกลมไดถูกตอง ทรงกลมไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
๒. ฝกจัดดอกไมสด ฝกจัดดอกไมสด
ฝกจัดดอกไมสด
ฝกจัดดอกไมสด
ทรงกลมได
ทรงกลมไดอยาง
ทรงกลมไดดี
ทรงกลมไดบางสวน
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
๓. การนําไป
สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ประยุกตใชใน
ได
ชีวิตประจําวัน
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวัสดุอุปกรณ
ในการจัดดอกไมสด
ทรงกลมไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกจัดดอกไมสด
ทรงกลมไดนอย
หรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๕๗

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

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

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

๒๕๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดงความ
คิดเห็น
๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
เห็นคุณคาของ
การจัดดอกไมสด
ทรงกลมอยาง
สม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
สม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
การจัดดอกไมสด
การจัดดอกไมสด
ทรงกลมเปน
ทรงกลมเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
การจัดดอกไมสด
ทรงกลม
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๕๙

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การจัดดอกไมสดทรงกลม
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๒๖๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๖๑

ใบความรูที่ ๑๘ เรื่อง การจัดดอกไมทรงกลม
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๘ เรื่อง การจัดดอกไมทรงกลม
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การจัดดอกไมทรงกลม
การจัดดอกไมรูปทรงกลมนั้น เปนทรงที่นับวาเปนที่นิยมมาแตครั้งโบราณ รูปแบบการจัด
อาจคลายคลึงกันได เทคนิคประกอบจะทําใหงานที่ออกมาแตกตางกันออกไป สามารถดัดแปลง
ไปใชไดหลายงาน เชน ตั้งโตะรับแขก ใชปกพานรับน้ําพระพุทธมนต เปนตน ดอกไมที่ใชจัดเปน
ดอกที่เรียกวา ดอกเดี่ยว จะเหมาะสมสําหรับรูปทรงนี้ แตถาเปนดอกกลุมก็อาจดัดแปลงมาใชได
โดยการแยกออกเปนดอกเดี่ยว ๆ ตามลักษณะของกิ่ง ใหใชความยาวของกิ่งแขนงตามความ
เหมาะสม
๑. วัสดุอุปกรณในการจัดแจกันดอกไมทรงกลม
๑. แจกัน
๒. โอเอซิส
๓. คัตเตอร/กรรไกร
๔. ดอกไม-ใบไม ใบเล็บครุฑผักชี ดอกเอสเตอร เบญจมาศและกุหลาบ
๒. ขั้นตอนและวิธีการจัดแจกันดอกไมทรงกลม
๑. ตัดโอเอซิสที่แชน้ําแลว กวางเทาปากภาชนะ
๒. นําโอเอซิสใสในภาชนะวางใหสูงกวาภาชนะ ลบเหลี่ยมโอเอซิสตามขอบดังภาพ
๓. ปกใบไมเริ่มจากดานลาง
๔. ปกใหอยูในแนวทรงกลมโดยแถวลางจะปกในแนวตรงไลเปนแนวเฉียงขึ้นมาเรื่อย ๆ
จะไดรูปทรงดังภาพ
๕. ปกดอกไมไมใหสูงกวาใบ โดยเริ่มจากใชดอกที่เปนดอกเดน
๖. ปกดอกไมดอกอื่นเพิ่มเพื่อที่เติมเต็มและใหความละเอียด สวยงาม

๒๖๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การประดิษฐโมบายจากวัสดุในทองถิ่นตองปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนอยางถูกตอง เพื่อใหได
ผลงานที่มีคุณภาพ ชวยประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณในการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่นได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถฝกประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่นได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๔. สาระการเรียนรู
การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถคิด
ความสามารถแกปญหา
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
มีความมุงมั่นในการทํางาน
อยูอยางพอเพียง
๗. กิจกรรมการเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ .๑๙ เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูแสดงภาพการประดิษฐโมบาย ๒. นักเรียนดูภาพการประดิษฐโมบาย
จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดงความ จากนั้นใหนักเรียนรวมกันแสดงความ
คิดเห็นวาประดิษฐจากวัสดุทองถิ่นอะไร คิดเห็นวาประดิษฐจากวัสดุทองถิ่นอะไร
๒. ๑. สามารถอธิบายวัสดุ
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
อุปกรณในการประดิษฐ
นาที ที่ ๑๙ การประดิษฐโมบายจากวัสดุ
ที่ ๑๙ การประดิษฐโมบายจากวัสดุ
โมบายจากวัสดุทองถิ่นได
ทองถิ่น
ทองถิ่น
๒. ครูอธิบายการประดิษฐโมบายจาก ๒. นักเรียนฟงครูอธิบายการประดิษฐ
วัสดุทองถิ่น
โมบายจากวัสดุทองถิ่น
๓. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุ
๓. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
อุปกรณ วิธีการ ประโยชนของ
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ วิธีการ ประโยชน
การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
ของการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๔. ครูสาธิตการประดิษฐโมบายจาก
๔. นักเรียนดูครูสาธิตการประดิษฐ
วัสดุทองถิ่นใหนักเรียนดู
โมบายจากวัสดุทองถิ่น

๒๖๓

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อสไลด
เรื่อง
การประดิษฐ
โมบายจากวัสดุ
ทองถิ่น
๑. สื่อสไลด
เรื่อง การ
ประดิษฐโมบาย
จากวัสดุทองถิ่น
๒. ใบความรู
ที่ ๑๙ การ
ประดิษฐโมบาย
จากวัสดุทองถิ่น
๓. สื่อของจริง
การประดิษฐ
โมบายจากวัสดุ
ทองถิ่นตาง ๆ

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบ
ประเมิน
ผลงาน
การประดิษฐ
โมบายจาก
วัสดุ
๒.แบบสังเกต
ทักษะ
กระบวนการ
ทํางาน

๒๖๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๓. ๒. สามารถฝกประดิษฐ
ขั้นปฏิบัติ
๒๐ ๕. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติการประดิษฐ ๕. นักเรียนฝกปฏิบัติการประดิษฐ
โมบายจากวัสดุทองถิ่น
นาที โมบายจากวัสดุทองถิ่น
โมบายจากวัสดุทองถิ่น
ได
๖. นักเรียนเก็บอุปกรณที่ใชใหเปน
๖. ครูเนนย้ําใหนักเรียนเก็บอุปกรณ
๓. เห็นคุณคาของการ
ระเบียบ ความสะอาดของสถานที่และ
ที่ใชใหเปนระเบียบความสะอาดของ
ประดิษฐโมบายจากวัสดุ
สถานที่ และความปลอดภัยของตนเอง ความปลอดภัยของตนเอง
ทองถิ่น
๗. ครูใหนักเรียนนําผลงานมา
๗. นักเรียนนําผลงานมาแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
เรียนรูกัน
๑. นักเรียนรวมกันสรุปสาระสําคัญของ
๔.
ขั้นสรุป
๕ ๑. ครูและนักเรียนรวมกันสรุป
นาที สาระสําคัญของเรื่องที่ไดฝกปฏิบัติ
เรื่องที่ไดฝกปฏิบัติในวันนี้ พรอมสง
ในวันนี้ พรอมสงผลงานการประดิษฐ ผลงานการประดิษฐโมบายจากวัสดุ
ทองถิ่น
โมบายจากวัสดุทองถิ่น

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๖๕

๘. สื่อการเรียนรู/ แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๒. ใบความรูที่ ๑๙ การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๓. สื่อของจริงการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่นตาง ๆ
ภาระงาน
๑. ผลงานการประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายวัสดุอุปกรณในการประดิษฐ
โมบายจากวัสดุทองถิ่นได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถฝกประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
ได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของการประดิษฐโมบายจากวัสดุ
ทองถิ่น

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกตทักษะ

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

๒๖๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การทํางาน
เลขที่ อธิบายวัสดุอุปกรณ ฝกประดิษฐโมบาย การนําไปประยุกตใช การสงงาน
คะแนน คุณภาพ
ในการประดิษฐ จากวัสดุทองถิ่นได ในชีวิตประจําวัน
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

โมบายจากวัสดุ
ทองถิ่นได

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ อธิบายวัสดุอุปกรณ
๑. อธิบายวัสดุ
ในการประดิษฐ
ในการประดิษฐ
ในการประดิษฐ
อุปกรณในการ
โมบายจากวัสดุ
โมบายจากวัสดุ
โมบายจากวัสดุ
ประดิษฐโมบาย
ทองถิ่นไดถูกตอง
ทองถิ่นไดถูกตอง
จากวัสดุทองถิ่นได ทองถิ่นไดถูกตอง
ครบถวน ชัดเจน
แตยังไมครอบคลุม
ดีเยี่ยม
บางสวน
๒. ฝกประดิษฐ
ฝกประดิษฐโมบาย ฝกประดิษฐโมบาย ฝกประดิษฐโมบาย
โมบายจากวัสดุ
จากวัสดุทองถิ่นได จากวัสดุทองถิ่นไดดี จากวัสดุทองถิ่นได
ทองถิ่นได
อยางถูกตอง
บางสวน
ครบถวน ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ได
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดเพียง
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

๒๖๗

ปรับปรุง (๑)
อธิบายวัสดุอุปกรณ
ในการประดิษฐ
โมบายจากวัสดุ
ทองถิ่นไดนอยหรือ
ไมไดและไมเกิด
ความเขาใจ
ฝกประดิษฐโมบาย
จากวัสดุทองถิ่นได
นอยหรือไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

๒๖๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๖๙

เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (กลุม)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. พฤติกรรม
การทํางานกลุม
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น

๔. การรวมงานกลุม
อยางมีความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง มีการวางแผนอยาง
เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง เปนระบบ และแบง
หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม
ในกลุมเปนสวนใหญ ในกลุมเปนบางครั้ง
ทุกคนทําหนาที่
มีผูมีหนาที่แตไม
มีผูมีหนาที่แตไม
รับผิดชอบ ๑ คน
รับผิดชอบ ๒ คน
ของตนเอง อยาง
ขึ้นไป
รับผิดชอบเต็ม
ความสามารถ
สมาชิกมากกวาครึ่ง
สมาชิกสวนใหญ
สมาชิกทุกคน
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
รวมแสดงความ
คิดเห็นคุณคาของ คิดเห็นคุณคาของ คิดเห็นคุณคาของ
การประดิษฐโมบาย การประดิษฐโมบาย การประดิษฐโมบาย
จากวัสดุทองถิ่น
จากวัสดุทองถิ่น
จากวัสดุทองถิ่น

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

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

๒๗๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น

เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗๑

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

๒๗๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ใบความรูที่ ๑๙ เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑๙ เรื่อง การประดิษฐโมบายจากวัสดุทองถิ่น
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การประดิษฐโมบายเปลือกหอย
เปลื อ กหอยตามธรรมชาติ มี อ ยู ม ากมายตามแถบชายหาด เปลื อ กหอยมี ห ลายชนิ ด
มี ลั ก ษณะรู ป ทรงลวดลายหลากสี สั น สวยงามแตกต า งกั นออกไป เช น หอยแครง หอยเจดี ย
หอยเชลล ซึ่งหอยทุกชนิดสามารถนําเปลือกมาประดิษฐสิ่งของไดหลายอยาง เชน ตางหู สรอยคอ
สรอยขอมือ กรอบรูป ดอกไม โมบายสําหรับตกแตงบานไดอยางสวยงาม
๑. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
- เปลือกหอยนานาชนิด
- กิ่งไมขนาดเสนผานศูนยกลางยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว
- ดายถักโครเชท หรือไหมพรม
- สวานมือหรือสวานไฟฟา
๒. วิธีการประดิษฐ
๑. ตัดกิ่งไมตามขนาดที่ตองการและลอกเอาเปลือกออก
๒. เจาะรูเปลือกหอยตรงกลางหรือสวนที่ตองการรอยดายดวยสวานไฟฟาหรือสวานมือ
ถาไมมีใหใชตะปูตอกดวยคอนแทนและรอยดวยดาย วิธีการรอย ใหผูกปมกอนรอยเปลือกหอย
ชิ้นแรกและกอนการรอยเปลือกหอยทุกชิ้นเพื่อใหหอยอยูกับที่ไมไหลไปรวมกัน รอยใหครบจํานวน
ที่ตองการ
๓. นําหอยที่รอยติดกับดายแลวผูกติดไม เวนระยะใหเทา ๆ กัน
๔. รอยสายสําหรับแขวน แลวนํามาผูกติดกับปลายไมทีละขาง ทั้ง ๒ ขาง

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗๓

แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช เวลา ๑ ชั่วโมง
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
๑. มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
สาระที่ ๑ การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแกป ญหา ทักษะการทํางานรว มกั นและทั กษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
ป.๖/๒ ใชทักษะการจัดการในการทํางานและมีทักษะการทํางานรวมกัน
ป.๖/๓ ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางานกับครอบครัวและผูอื่น
๒. สาระสําคัญ/ ความคิดรวบยอด
การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐในโอกาสตาง ๆ จากวัสดุในทองถิ่นตองปฏิบัติ
ตามกระบวนการขั้นตอนอยางถูกตอง เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพ ชวยประหยัดเวลา แรงงานและคาใชจาย
๓. จุดประสงคการเรียนรู
ดานความรู ความเขาใจ (K)
สามารถอธิบายการใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐได
ดานทักษะ/ กระบวนการ (P)
สามารถเขียนคุณคาของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นได
ดานคุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A)
เห็นคุณคาของพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๔. สาระการเรียนรู
การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๕. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
๖. คุณลักษณะอันพึงประสงค
อยูอยางพอเพียง
รักความเปนไทย
๗. กิจกรรมการเรียนรู

๒๗๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
รายวิชา การงานอาชีพ หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช จํานวน ๑ ชั่วโมง
ลําดับ จุดประสงคการเรียนรู
ขั้นตอน
เวลา
แนวการจัดการเรียนรู
ที่
การจัดการเรียนรู ที่ใช
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
๑.
ขั้นนํา
๕ ๑. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูให
๑. นักเรียนรับทราบจุดประสงค
นาที นักเรียนทราบ
การเรียนรู
๒. ครูแสดงภาพงานประดิษฐที่มี
๒. นักเรียนดูภาพงานประดิษฐที่มี
ในทองถิ่น จากนั้นใหนักเรียนรวมกัน ในทองถิ่นจากนั้นใหนักเรียนรวมกัน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วามี
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ วามี
ประโยชนอยางไร
ประโยชนอยางไร
๑. นักเรียนดูสื่อสไลดหรือใบความรู
๒. ๑. สามารถอธิบายการใช
ขั้นสอน
๒๐ ๑. ครูแสดงสื่อสไลดหรือใบความรู
ที่ ๒๐ การใชพลังงานและทรัพยากร
พลังงานและทรัพยากร
นาที ที่ ๒๐ การใชพลังงานและทรัพยากร
ทองถิ่นในงานประดิษฐ
ทองถิ่นในงานประดิษฐได
ทองถิ่นในงานประดิษฐ
๒. นักเรียนฟงครูอธิบายเพิ่มเติม
๒. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช
พลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงาน เกี่ยวกับการใชพลังงานและทรัพยากร
ทองถิ่นในงานประดิษฐ
ประดิษฐ
๓.

๒. สามารถเขียนคุณคา
ของงานประดิษฐที่มีใน
ทองถิ่นได
๓. เห็นคุณคาของ
พลังงานและทรัพยากร
ทองถิ่นในงานประดิษฐ

ขั้นปฏิบัติ

๒๐ ๓. ครูใหนักเรียนเขียนใบงานที่ ๒๐
นาที การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐ

๓. นักเรียนเขียนใบงานที่ ๒๐ การใช
พลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงาน
ประดิษฐ

สื่อการเรียนรู
๑. สื่อสไลด
เรื่อง การใช
พลังงานและ
ทรัพยากร
ทองถิ่นในงาน
ประดิษฐ
๑. สื่อสไลด
เรื่อง การใช
พลังงานและ
ทรัพยากร
ทองถิ่นในงาน
ประดิษฐ
๒. ใบความรูที่
๒๐ การใช
พลังงานและ
ทรัพยากร
ทองถิ่นในงาน
ประดิษฐ

การประเมิน
การเรียนรู

๑. แบบ
ประเมิน
ใบงาน
๒. แบบสังเกต
พฤติกรรม

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ลําดับ
ที่

๔.

จุดประสงคการเรียนรู

ขั้นตอน
เวลา
การจัดการเรียนรู ที่ใช

ขั้นสรุป

๒๗๕
แนวการจัดการเรียนรู

กิจกรรมครู
๔. ครูใหนักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
การออกแบบความคิด เรื่อง คุณคาของ
งานประดิษฐที่มีในทองถิ่นของตนเอง
พรอมสงใบงานที่ ๒๐ การใชพลังงาน
และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๕ ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูที่
นาที ไดเรียนในวันนี้

กิจกรรมนักเรียน
๔. นักเรียนออกมานําเสนอผลงาน
การออกแบบความคิด เรื่อง คุณคาของ
งานประดิษฐที่มีในทองถิ่นของตนเอง
พรอมสงใบงานที่ ๒๐ การใชพลังงาน
และทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
นักเรียนรวมกันสรุปความรูที่ไดเรียน
ในวันนี้

สื่อการเรียนรู

การประเมิน
การเรียนรู

๒๗๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๘. สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู
๑. สื่อสไลด การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๒. ใบความรูที่ ๒๐ การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
ภาระงาน
๑. ใบงานที่ ๒๐ การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
๙. การประเมินผลรวบยอด
สิ่งที่ตองการวัด/ ประเมิน
ดานความรู
สามารถอธิบายการใชพลังงานและ
ทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐได
ดานทักษะและกระบวนการ
สามารถเขียนคุณคาของงานประดิษฐที่มีใน
ทองถิ่นได
ดานเจตคติ
เห็นคุณคาของพลังงานและทรัพยากร
ทองถิ่นในงานประดิษฐ

วิธีการ
การประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมินผลงาน

เกณฑคุณภาพ
ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การประเมินผลงาน

แบบประเมินผลงาน

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

การสังเกตทักษะ

แบบการสังเกตทักษะ

ผานระดับ ๒ ขึ้นไป

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗๗

แบบประเมินผลงาน/ ใบงาน
เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
คําชี้แจง : ครูผูสอนประเมินผลงาน/ ใบงานของนักเรียนและใหคะแนนลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การนําไป
การสงงาน
การทํางาน
คะแนน คุณภาพ
เลขที่ อธิบายการใช เขียนคุณคาของ
พลังงานและ
งานประดิษฐที่มี
ประยุกตใช
ตรงตอเวลา
มีความสะอาด
(๒๐)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐได

ในทองถิ่นได

ในชีวิตประจําวัน

และเหมาะสม

เรียบรอย

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

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

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

๒๗๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

เกณฑการประเมินผลงาน/ ใบงาน
เกณฑการใหคะแนน
ประเด็นที่ประเมิน
ดีมาก (๔)
ดี (๓)
พอใช (๒)
อธิบายการใช
๑. อธิบายการใช
อธิบายการใช
อธิบายการใช
พลังงานและ
พลังงานและ
พลังงานและ
พลังงานและ
ทรัพยากรทองถิ่น ทรัพยากรทองถิ่น ทรัพยากรทองถิ่น
ทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐได
ในงานประดิษฐได ในงานประดิษฐได ในงานประดิษฐได
ถูกตอง
ถูกตองครบถวน
ถูกตองแตยังไม
ชัดเจน ดีเยี่ยม
ครอบคลุมบางสวน
๒. เขียนคุณคาของ เขียนคุณคาของ
เขียนคุณคาของ
เขียนคุณคาของ
งานประดิษฐที่มีใน งานประดิษฐที่มีใน งานประดิษฐที่มีใน งานประดิษฐที่มีใน
ทองถิ่นได
ทองถิ่นไดอยาง
ทองถิ่นไดดี
ทองถิ่นไดบางสวน
ถูกตองครบถวน
ดีเยี่ยม
๓. การนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไป
สามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชใน
ประยุกตใชในชีวิต ประยุกตใชในชีวิต ใชในชีวิตประจําวัน
ชีวิตประจําวัน
ได
ประจําวันเปนอยาง ประจําวันไดดี
ดีมาก
๔. การสงงานตรงตอ สงงานตรงเวลา
รับผิดชอบในงานที่ ทํางานที่ไดรับ
เวลาและเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ไดรับมอบหมาย
มอบหมายไดเพียง
เล็กนอย บางสวน
ในงานที่ไดรับ
สงงานตรงเวลา
มอบหมาย
บางครั้ง แตงานมี ไมตรงตอเวลาเปน
สรางสรรคงานได
ความเหมาะสมกับ บางครั้ง
อยางถูกตอง
เวลาที่สง
๕. การทํางาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
มีความสะอาด
เรียบรอย
เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม เรียบรอย สวยงาม
ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองตามที่กําหนด ถูกตองเปนบางสวน
ในระดับดีมาก
ในระดับดี
ในระดับพอใช

ปรับปรุง (๑)
อธิบายการใช
พลังงานและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐได
นอยหรือไมไดและ
ไมเกิดความเขาใจ
เขียนคุณคาของ
งานประดิษฐที่มีใน
ทองถิ่นไดนอยหรือ
ไมไดเลย
ไมสามารถไปปรับ
ใชได
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไมครบ
ทุกสวน และสงงาน
ไมตรงเวลาเปน
ประจํา
ใบงาน/ ผลงาน
มีความสะอาด
เรียบรอยนอยมาก
มีรอยลบและความ
สกปรกของงาน

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๗๙

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

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

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

๒๘๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ประเด็นที่ประเมิน
๑. ความตั้งใจ
ในการเรียน
๒. ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
๓. การแสดง
ความคิดเห็น

๔. ทํางานอยางมี
ความสุข
๕. ความสําเร็จ
ของผลงาน

ดีมาก (๔)
สนใจในการเรียน
ไมคุยหรือเลนกัน
ในขณะเรียน
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ
เห็นคุณคาของ
พลังงานและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐ
อยางสม่ําเสมอ
ทํางานอยางมี
ความสุขอยาง
สม่ําเสมอ
ผลงานมีคุณภาพ
และเสร็จตาม
กําหนดเวลา

เกณฑการใหคะแนน
ดี (๓)
พอใช (๒)
สนใจในการเรียน
สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กนอย
คุยกันและเลนกัน
ในขณะเรียน
ในขณะเรียนเปน
บางครั้ง
ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
ตอหนาที่เปน
ตอหนาที่เปน
สวนใหญ
บางครั้ง
เห็นคุณคาของ
เห็นคุณคาของ
พลังงานและ
พลังงานและ
ทรัพยากรทองถิ่น ทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐเปน ในงานประดิษฐเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ทํางานอยางมี
ทํางานอยางมี
ความสุขเปน
ความสุขเปน
สวนใหญ
บางครั้ง
ผลงานมีคุณภาพ
ผลงานมีคุณภาพ
เสร็จชากวาเวลาที่ เสร็จไมทันตาม
กําหนดเล็กนอย
กําหนดเวลา

ปรับปรุง (๑)
ไมสนใจในการเรียน
คุยและเลนกัน
ในขณะเรียน
ไมมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
ไมเห็นคุณคาของ
พลังงานและ
ทรัพยากรทองถิ่น
ในงานประดิษฐ
ทํางานอยางไมมี
ความสุข
ผลงานไมมีคุณภาพ
เสร็จไมทันตาม
กําหนดเวลา

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๘๑

แบบสรุปผลการวัดและประเมินผล
รายวิชาการงานอาชีพ ง๑๖๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
เลขที่

ผลการประเมินผลงาน/ ใบงาน
คะแนน
รอยละ
ระดับคุณภาพ

ผลการสังเกตพฤติกรรม
คะแนน รอยละ ระดับคุณภาพ

สรุป
ผาน ไมผาน

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

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

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

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

๒๘๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

๑๐. บันทึกผลหลังสอน
จากการจัดการเรียนรู เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ นักเรียนมีผลการ
เรียนรูดังนี้
ระดับดีมาก
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับดี
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับพอใช
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ระดับปรับปรุง
จํานวน............คน
คิดเปนรอยละ.........................
ความสําเร็จ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอจํากัดการใชแผนการจัดการเรียนรูและขอเสนอแนะ/ แนวทางการปรับปรุงแกไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูสอน
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............
๑๑. ความคิดเห็น/ ขอเสนอแนะของผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................................... ผูตรวจ
(..........................................................)
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .............

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๘๓

ใบความรูที่ ๒๐ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
การใชทรัพยากร หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชให นอย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอม
นอยที่สุด รวมทั้งตองมีการกระจายการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม ในสภาพปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเสื่ อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถกระทําไดหลายวิธี ทั้งทางตรงและทางออม
ดังนี้
๑. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติไดในระดับบุคคล องคกร
และระดับประเทศ ที่สําคัญ คือ
๑) การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเปน เพื่อใหมีทรัพยากรไวใชไดนานและเกิด
ประโยชนอยางคุมคามากที่สุด
๒) การนํากลับมาใชซ้ําอีก สิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวครั้งหนึ่งสามารถที่จะนํามาใชซ้ําไดอีก
เชน ถุงพลาสติก กระดาษ เปนตน หรือสามารถที่จะนํามาใชไดใหมโดยผานกระบวนการตาง ๆ เชน การนํา
กระดาษที่ใชแลวไปผานกระบวนการตาง ๆ เพื่อทําเปนกระดาษแข็ง เปนตน ซึ่งเปนการลดปริมาณการใช
ทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดลอมได
๓) การบูรณะซอมแซม สิ่งของบางอยางเมื่อใชเปนเวลานานอาจเกิดการชํารุดได เพราะฉะนั้น
ถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก
๔) การบําบัดและการฟนฟู เปนวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดวยการบําบัด
กอน เชน การบําบัดน้ําเสียจากบานเรื อนหรื อโรงงานอุ ตสาหกรรม เปนตน กอนที่จะปล อยลงสูแหล งน้ํ า
สาธารณะ สวนการฟนฟูเปนการรื้อฟนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม เชน การปลูกปาชายเลน เพื่อฟนฟูความ
สมดุลของปาชายเลนใหกลับมาอุดมสมบูรณ เปนตน
๕) การใชสิ่งอื่นทดแทน เปนวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลงและไมทําลาย
สิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงานแสงแดดแทนแรเชื้อเพลิง
การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เปนตน
๖) การเฝาระวังดูแลและปองกัน เปนวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมถู ก
ทําลาย เชน การเฝาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา คูคลอง การจัดทําแนวปองกันไฟปา เปนตน
๒. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางออม สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้
๑) การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดนสนับสนุนการศึกษาดานการอนุรักษทรัพยกรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ถูกตองตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทําไดทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ และนอกระบบโรงเรียนผานสื่อสารมวลชนตาง ๆ เพื่อใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการอนุรักษ เกิดความรักความหวงแหน และใหความรวมมืออยางจริงจัง

๒๘๔
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๒) การใชมาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มต า ง ๆ ตลอดจนการให ค วามร ว มมื อ ทั้ ง ทางด า นพลั ง กาย พลั ง ใจ
พลังความคิด ดวยจิตสํานึกในความมีคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่มีตอตัวเรา เชน กลุมชมรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตาง ๆ มูลนิธิ
คุมครองสัตวปาและพรรณพืชแหงประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เปนตน
๓) สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษ ชวยกันดูแลรักษาใหคงสภาพเดิม
ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน การประสานงานเพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และความตระหนั กระหว างหนว ยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นท องถิ่น กับ ประชาชน ใหมี
บทบาทหนาที่ในการปกปอง คุมครอง ฟนฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
๔) ส ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย ค น หาวิ ธี ก ารและพั ฒ นาเทคโนโลยี มาใช ใ นการจั ด การกั บ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมให เ กิ ด ประโยชนสูงสุด เชน การใชความรูทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มาจัดการวางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใหมีการประหยัดพลังงานมากขึ้น การคนควา
วิจัยวิธีการจัดการ การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เปนตน
๕) การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมทั้ ง
ในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเปนหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของยึดถือและนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งการเผยแพรขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งทางตรงและทางออม
คุณคาของงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น
๑. ฝกใหเกิดความคิดสร างสรรค สรางผลงานใหมีรูปรางแปลกใหม และพัฒนางานประดิษฐ เดิ ม
ใหสามารถใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น
๒. งานประดิษฐที่ใชวัสดุตาง ๆ ที่นํามาประกอบเปนชิ้นงาน สามารถที่จะใชวัสดุอยางอื่นทดแทนกันได
และสามารถนําวัสดุที่มีในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนได
๓. ฝกใหรูจักวางแผนในการทํางานอยางมีระบบ เปนขั้นตอนในการปฏิบัติงานเปนการสรางระเบียบ
วินัยใหรูจักทํางาน และมีนิสัยรักการทํางานในงานประดิษฐ
๔. ใหนักเรียนรูจักใชและดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใชในงานประดิษฐไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับ
ประเภทของงานประดิษฐ
๕. ฝกใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถทําไดอยางมีสมาธิ และมีความสุ ขในการสรางสรรค
ชิ้นงานประดิษฐของตนเอง
๖. ฝกใหนักเรียนรูจักประหยัด สามารถนําสิ่งของที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนมากที่สุดโดยไมตอง
เสียคาใชจายในการลงทุนมากนัก
๗. เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ใหมีการสืบทอดและพัฒนาตอไปจากภูมิปญญาเดิม
สูการเรียนรูที่เปนองครวมและเปนผลงานของคนไทย
๘. สามารถเพิ่มรายได และสรางอาชีพไดในอนาคต

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๘๕

ใบงานที่ ๑๖ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒๐ เรื่อง การใชพลังงานและทรัพยากรทองถิ่นในงานประดิษฐ
รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนตัวอยางงานประดิษฐที่มีในทองถิ่นของตนเอง มา ๑ ประเภท
พรอมเขียนคุณคาในงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น ไมนอยกวา ๗ ขอ มาใหถูกตอง
งานประดิษฐที่มีในทองถิ่น คือ.........................................................................

คุณคาในงานประดิษฐที่มีในทองถิ่น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ชื่อ……………………...................….นามสกุล…………...........................…………..ชั้น……..…เลขที่…...……

๒๘๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

รายการ
การประดิษฐของใช ของตกแตง
การประดิษฐของใชประเภทของชํารวย
การประดิษฐของใชกรวยดอกไม
การจัดดอกไมทรงกลม
การประดิษฐโมบายจากวัสดุในทองถิ่น
การใชพลังงานและทรัพยากรที่ทองถิ่นในงานประดิษฐ

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

หนวยการเรียนรูที่ ๔ เรื่อง ชางคิดประดิษฐใช ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๘๗

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

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

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

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

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

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

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

๒๘๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

บรรณานุกรม
หนังสือเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปที่ ๖ (๒๕๖๒). กรุงเทพฯ: บริษัท
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด
หนั งสื อเรี ย นวิ ช าพื้ น ฐาน วิ ช าการงานอาชี พและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปที่ ๖ พิมพครั้งที่ ๑ (๒๕๕๑).
กรุงเทพฯ: บริษัทอักษรเจริญทัศน (อจท.) จํากัด

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๘๙

ภาคผนวก ก
แบบประเมินรวม

๒๙๐
ประเด็น
การประเมิน
๑. ผลงาน/
ความรู
๒. ทักษะ
การปฏิบัติงาน

๓. คุณนิสัย
ในการทํางาน

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
เกณฑการประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
๔ (ดีมาก)
๓ ( ดี )
๒ (พอใช)
ผลงานดีมาก
ผลงานดีมากอธิบาย ผลงานพอใช อธิบาย
อธิบายเหตุผลได
เหตุผลได
เหตุผลการทํางาน
ชัดเจน มีความคิด
ไมชัดเจน
มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคริเริ่มดี
สรางสรรคดี
การทํางานเปน
มีขั้นตอนการทํางานดี มีขั้นตอนการทํางาน
ขั้นตอนดีมาก
มีการอภิปราย
การอภิปราย
การปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานเปนกลุม การปฏิบัติงาน
ทํางานเปนกลุมดี
ไมชัดเจน
มีการอภิปราย
บอกถึงความเปนเหตุ บอกถึงความเปนเหตุ ความเปนเหตุเปนผล
เปนผล มุงมั่นในการ เปนผล มุงมั่นในการ มุงมั่นในการทํางาน
ทํางานดี มีคุณธรรม ทํางานพอใช
มีคุณธรรม
ใชทรัพยากรคุมคา
ใชทรัพยากรคุมคา มีคุณธรรม
ใชทรัพยากรคุมคา ไมชัดเจน
สูงสุด

๔. สมรรถนะ
ความสามารถ
ในการคิด

ใหเหตุผลในการ
ทํางานอยางถูกตอง
ชัดเจน เลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติได
๕. สมรรถนะ
ทํางานรวมกับผูอื่น
ทักษะการใชชีวิต ไดอยางเหมาะสม
และมีคุณธรรมใน
การทํางานรวมกัน
เกณฑการประเมิน
๑๖-๒๐
๖-๑๐
๑๑-๑๕
๑-๕

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ใหเหตุผลในการ
ทํางานถูกตอง
เลือกตัดสินใจปฏิบัติ
ได
ทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีคุณธรรมใน
การทํางานรวมกัน

ดีมาก
พอใช
ดี
ปรับปรุง

๑ (ปรับปรุง)
ผลงานตองปรับปรุง
การอธิบายเหตุผล
การทํางานขาดความ
ชัดเจน
ขั้นตอนการทํางาน
ควรปรับปรุง
การอภิปราย
การปฏิบัติงานเปน
กลุมตองปรับปรุง
ความเปนเหตุเปนผล
มุงมั่นในการทํางาน
ตองปรับปรุงความมี
คุณธรรม
ใชทรัพยากรคุมคา
ตองปรับปรุง
ปรับปรุงเหตุผล
การทํางาน เลือก
ตัดสินใจปฏิบัติไมได

ใหเหตุผลในการ
ทํางานไมชัดเจน
เลือกตัดสินใจได
แตตองแนะนํา
ทํางานรวมกับผูอื่นได ทํางานรวมกับผูอื่น
และมีคุณธรรมใน
ตองปรับปรุง และ
การทํางานไมชัดเจน ปรับปรุงคุณธรรม
ในการทํางาน

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙๑

เกณฑการประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
ระดับคุณภาพ
ประเด็น
การประเมิน
๔ (ดีมาก)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑. เนื้อหาถูกตอง ปฏิบัติงานตรงตาม ปฏิบัติงานตรงตาม ปฏิบัติงานตาม
จุดประสงคที่
จุดประสงคที่
จุดประสงคที่กําหนด
กําหนดใหถูกตอง
กําหนดให
ให ๗ ใน ๑๐ สวน
ชัดเจน นักเรียน
นักเรียนอธิบาย
๘ ใน ๑๐สวน
อธิบายรายละเอียด ชัดเจน นักเรียน
รายละเอียดของ
ของการทํางานได
อธิบายรายละเอียด การทํางานได
อยางละเอียด
ของการทํางานได
๒. ความตั้งใจ
มีความตั้งใจในการ มีความตั้งใจในการ การปฏิบัติงานตาม
ในการทํางาน
ปฏิบัติงานดีมาก
ปฏิบัติงานดี สนใจ หนาที่รับผิดชอบ
สนใจ ใหความรวมมือ ใหความรวมมือใน
พอสมควรสมาชิก
ในการทํางานมีภาวะ การทํางาน สมาชิก บางคน ใหความ
เปนผูนําและผูตาม ใหความรวมมือ
รวมมือในการทํางาน
ที่ดี
๘๐%
๓. มีวินัย
รูจักหนาที่ ตรงตอ
รูจักหนาที่ มาตรงเวลา มาเขาเรียนสาย
ไมรับผิดชอบตอ
รับผิดชอบ
เวลา ควบคุมตัวเอง บางครั้ง ควบคุม
ตัวเองในการทํางาน หนาที่ ไมมีสมาธิ
ในการทํางานไดดี
ไดพอสมควร
ทํางานไดไมครบ
ขั้นตอน ทํางานสลับ
ขั้นตอน
๔. คุณธรรม
มีความซื่อสัตยใน
มีความซื่อสัตยใน
มีความซื่อสัตยใน
ในการทํางาน
การทํางานตอตนเอง การทํางานบางครั้ง การทํางาน
พอสมควร เห็นแก
และเพื่อนรวมงาน
เห็นแกตนเอง
ประโยชนสวนตัว
เอื้อเฟอ เสียสละ
ชวยเหลือเพื่อน
รวมงานบาง
มากกวาสวนรวม
เกณฑการประเมิน
๔ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๑ คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
พอใช
ดี
ปรับปรุง

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

๒๙๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)
แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รวมมือในการทํา
กิจกรรม
ผาน

ไมผาน

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

เกณฑการประเมิน
ผานตั้งแต ๒ รายการ ถือวา ผาน
ผาน
๑ รายการ ถือวา ไมผาน
ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙๓

แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมกลุม
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชองรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เกณฑการประเมิน

รับผิดชอบงาน
ที่ไดรับ
มอบหมาย
(๒ คะแนน)

คะแนน ๙-๑๐
คะแนน ๗-๘
คะแนน ๕-๖
คะแนน ๑-๔

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

รับฟง
ความคิดเห็น
ของผูอื่น
(๒ คะแนน)

รายการ
นําเสนอ
มีความคิด
ผลงาน
ริเริ่ม
ไดนาสนใจ สรางสรรค
(๒ คะแนน) (๒ คะแนน)

ทํางานเสร็จ
ตามเวลา
ที่กําหนด
(๒ คะแนน)

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

๒๙๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบตรวจผลงาน/ ประเมินผลงาน

คําชี้แจง ใหครูผูสอนบันทึกคะแนนลงในชองของแตละใบงาน โดยตรวจสอบจากรายการขางลางนี้
ความสะอาด ๑ คะแนน

เลขที่

ความสวยงาม ๑ คะแนน

ชื่อ-สกุล

เกณฑระดับคุณภาพ
๒๒ คะแนนขึ้นไป ระดับ ดีมาก
๑๗-๒๑ คะแนน ระดับ ดี
๑๒-๑๖ คะแนน ระดับ พอใช
นอยกวา ๑๒ คะแนน

๑
(๕)

ถูกตองตามเนื้อหา ๓ คะแนน

ใบงานที่
๒
๓
๔
(๕) (๕ ) (๕)

๕
(๕)

รวม ระดับ
(๒๕) คุณภาพ

ระดับ ปรับปรุง
ลงชื่อ ................................................ ผูสอน
(……………………………………)
(………./…………. /………….)

ภาคผนวก ก ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙๕

แบบสังเกตทักษะกระบวนการทํางาน
คําชี้แจง ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย ลงในชองรายการที่นักเรียนได
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

ชื่อ-สกุล

สรุปผล
การประเมิน

วางแผนการ
ทํางาน
แบงงานตาม
ความสามารถ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่
ประเมินผลการ
ทํางาน

เลขที่

วิเคราะหงานและ
กําหนด
วัตถุประสงค

รายการ

ผาน

ไมผาน

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

๒๙๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แบบสังเกตพฤติกรรมดานมุงมั่นในการทํางาน

ทํางานสําเร็จตามเปาหมาย

ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางาน

ชื่อ-สกุล

ใบงานที่ ๐๒

ทํางานสําเร็จตามเปาหมาย

เลขที่

ใบงานที่ ๐๑
ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางาน

คําชี้แจง ใหผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแลวทําเครื่องหมาย ลงในชองรายการที่นักเรียนได
แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ

ระดับ
คุณภาพ

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

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙๗

ภาคผนวก ข

แผนผังความคิด
(Graphic Organizers)

๒๙๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๒๙๙

๓๐๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๐๑

๓๐๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

แผนผังความคิด

(Graphic Organizers)
แผนผังความคิด (Graphic Organizers)
แผนผั งความคิ ด เป น การฝ กให ผู เ รีย นรวบรวมขอมูล หรือความรูจ ากการศึ กษาคน ควา การอา น
การฟงคําบรรยาย แลวนําขอมูลมาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสราง ความคิด กระบวนการคิด
และความสัมพันธของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ หรือแผนภาพ

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

สัตวปก

สัตวบก

โปรติสต

สัตว

สิ่งมีชีวิต

สัตวน้ํา

ไวรัส

มีดอก

พืช

ไมมีดอก

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๐๓

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

การกระทํา

เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

ราก

การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา
เงื่อนไข
การกระทํา

๓๐๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

เซลลพืช

เซลลสัตว

ผนังเซลล
คลอโรพลาสต
รูปรางเหลี่ยม
คงรูปไดนาน

เยื่อหุมเซลล
นิวเคลียส
ไซโทพลาซึม

รูปรางกลม
ออนนุม

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

สังขาร

นามรูป

ทุกข
ผัสสะ

อายตนะ

ภาคผนวก ข ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๐๕

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

ผังแบบลําดับขั้นตอน (Sequence Chart)
แผนผังแบบลําดับขั้นตอนเปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการ
เรียงตามลําดับขั้นตอน เปนแผนผังที่แสดงใหเห็นถึงสภาพเหตุการณหรือเนื้อหาสาระที่เปนกระบวนการเรียง
ตามลําดับตอเนื่อง ตัวอยางเชน

๓๐๖

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

ภาคผนวก ค

แบบบันทึกการเรียนรู
(Learning Logs)

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๐๗

การประเมินตนเอง (Self Reflection)
และการทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)
การประเมินตนเอง/การบันทึกการเรียนรู เปนการประเมินตนเอง/บันทึกสิ่งที่นักเรียนไดเรียนรูจาก
เนื้อหา บทเรียน หรือวิธีการดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ไดจากการเรียนรูของตน การประเมินตนเอง/
บันทึกการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สะทอนการเรียนของผูเรียนและการคนพบปญหาการเรียนรู รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เรียนรูกับประสบการณเดิม
แนวทางการใชการประเมินตนเอง (Self Reflection)/การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs)
กอนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรู ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจความหมายของ
การประเมินตนเอง/บันทึกการเรียนรู ลักษณะของการเขียนประโยชน ความยาวของการบันทึกการเรี ยนรู
ที่เขียนในแตละครั้งเกณฑการเขียน การกําหนดเวลาสงบันทึกการเรียนรู การยกตัวอยางของการประเมิน
ตนเอง/บันทึกการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนวางแผนการประเมินตนเอง/การเขียนบันทึกการเรียนรูของตนเองได
ทั้งนี้ในครั้งแรกครูควรทํารวมกับนักเรียนเพื่อแนะนําวิธีการเขียนแบบสะทอนคิด
การประเมิ น ตนเอง/การเขี ย นบั น ทึกการเรีย นรูในระยะเริ่มตน ควรใหนักเรีย นบัน ทึกการเรียนรู
ที่ สั มพั น ธ กับ เนื้ อหาที่ เ รี ย น เพราะสามารถเขี ย นไดง ายกว า จะทําใหผูเรีย นมีกําลังใจในการเขี ย นบั น ทึ ก
การเรียนรู
การใหผลสะทอนกลับของครูตอนักเรียนควรทําดวยความเต็มใจ ครูอานบันทึกการเรียนรูแลวพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรูของนักเรียนในทันที สิ่งที่ครูตอบกลับควรเปนการแนะนําแนวทาง
การใหความคิดเห็นการใหกําลังใจ การชมเชย หรือตอบกลับปญหาที่ผูเรียนถาม รวมไปถึงการตั้งคําถามเพื่อให
นั ก เรี ย นได มี ก ารคิ ด เพื่ อ ตอบกลั บ มายั ง ผู ส อน หากครู มี เ วลาควรอ า นบั น ทึ ก การเรี ย นรู แ ละตอบกลั บ
ในชั้นเรียน และควรอานสิ่งที่นักเรียนบันทึกพรอมใหขอมูลยอนกลับ เสนอแนะในเชิงบวกและสรางสรรค
การประเมิ น การเรี ย นรู ของนั กเรีย นแตล ะคน โดยการประเมิน ตนเอง (Self Reflection)/
การทําแบบบันทึกการเรียนรู (Learning logs) เพื่อเปดโอกาสไดสะทอนคิดสิ่งที่เรียนรูทั้งที่ทําไดดีและยัง
ตองพัฒนา โดยใหนักเรียนทําแบบประเมินตนเองหลังจบการเรียนรูแตละหนวยการเรียนรู และทําแบบบันทึก
การเรียนรูในชวงกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยครูเติมประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู
หรือหัวเรื่องของแตละวิชา ใหเด็กประเมินตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหครูนําขอมูลจากแบบบันทึกเพื่อพัฒนาการสอน
ของตัวเองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคลตอไป

๓๐๘

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

รายการ

ระดับความสามารถ
ดีมาก คอน ดี พอใช ปรับ
ขางดี
ปรุง

๑
๒
๓
๔
๕

๒. สิ่งที่ฉันยังไมเขาใจ / ยังทําไดไมดี คือ……

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

(สามารถเขียนไดมากกวา ๑ อยาง)

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

ภาคผนวก ค ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๐๙

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

๓๑๐

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู
ขาราชการบํานาญ สพป.พังงา

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

๓๑๑
ขาราชการบํานาญ
ประธาน
ขาราชการบํานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๓
ขาราชการบํานาญ
สพป.นาน เขต ๒
ขาราชการบํานาญ
สพป.นาน เขต ๒
ขาราชการบํานาญ
สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ศึกษานิเทศก
สพป.สกลนคร เขต ๓
ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุทธรักษา
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนนาจานกลวยนอย
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหวยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต ๓
ครูโรงเรียนบานหนองฮีหนองแคน
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนบานโนนบอหวายดินดํา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนดอนมดแพง (บานดังบัง) สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนแสนทองวิทยา
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานปางปุก
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานปางกอม
สพป.นาน เขต ๒
ศึกษานิเทศก
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานหัวคํา
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ครูโรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกัน
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานถ้ําทองหลาง
สพป.พังงา
รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
สพป.พังงา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานยานสะบา
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางจัน
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานโคกเจริญ
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนบานทุงเจดีย
สพป.พังงา
ครูโรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําหิน
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนบานดอน (ศรีเสริมกสิกร)
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกที่ ๑๑๕
สพป.นาน เขต ๒
ครูโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
สพป.นาน เขต ๒

๓๑๒

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองดินเหนียว
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําจืด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาหมี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเขา
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปกปุย
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสามชอง
ครูโรงเรียนบานคลองบอน
ครูโรงเรียนกะปง
ครูโรงเรียนบานอาวมะมวง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนายอวัฒนา
ครูโรงเรียนบานหลุบเลา
ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ครูโรงเรียนบานบะนกทา
ครูโรงเรียนบานกุดเรือคํา
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ครูโรงเรียนบอแกวดงมะไฟมิตรภาพที่ ๘๑
(พระเทพญาณวิศิษฏ “ชัยทวี” อุปถัมภ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานชมภูพาน
ครูโรงเรียนบานตอนราษฎรดํารงวิทย
ศึกษานิเทศก สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.สกลนคร เขต ๑
ศึกษานิเทศก สพป.นาน เขต ๒

สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๓
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
สพป.สกลนคร เขต ๑
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

๓๑๓

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

๓๑๔

คูมือครูและแผนการจัดการเรียนรู ระดับประถมศึกษา (การงานอาชีพ ป.๖)

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

