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คำนำ 
   
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านน่าอยู่ จำนวน 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าของหนู จำนวน    
7 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ จำนวน 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ต้นไม้
ใกล้ตัว จำนวน 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง งานช่างน่ารู้ จำนวน 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้
ที ่6 เรื่อง นักประดิษฐ์น้อย จำนวน 7 ชั่วโมง ทดสอบ จำนวน 2 ชั่วโมง               

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนไดป้ระสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 40 ชั่วโมง  
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  สัดสว่นคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาค 80 : 20 

 
 

หน่วยที ่
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
และตัวชีว้ัด 

 
สมรรถนะหลัก 

 
สาระสำคญั 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

1  บา้นน่าอยู่ 
 

ง 1.1 
   ป. 1/1 
   ป. 1/2 
   ป. 1/3 

1. ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ      
    จิตวิทยาศาสตร์ 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
    และภาวะผู้นำ 
6.ทักษะชวีิตและการเจริญแห่งตน 
 

การดูแลบ้านให้สะอาด  สิ่งของต่าง ๆ ได้รับการจัดเก็บไว้
อย่างเป็นระเบยีบเรียบร้อยอยู่เสมอ  เป็นการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง  ซึ่งต้องฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ  มีความ
กระตือรือร้นและตรงเวลา  ใชว้ัสดอุุปกรณอ์ย่างเหมาะสม  
ปลอดภัย  เพื่อให้เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน มีเหตุผล 
มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่ม 
ในการทำงาน โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

6  25 6 

2 เสือ้ผ้าของหนู 
   

ง 1.1 
   ป. 1/1 
   ป. 1/2 
   ป. 1/3 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ      
    จิตวิทยาศาสตร ์
3. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  
    และภาวะผู้นำ 
6.ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
 

การแตง่กายให้ถูกต้อง  เหมาะสมกับสภาพอากาศ  สถานที่  
และรู้จักการดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สะอาด  เป็นการ
ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ซึ่งต้องฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ  มี
ความกระตือรือร้นและตรงเวลา  ใช้วัสดุอุปกรณ์อยา่ง
เหมาะสม  ปลอดภัย  เพื่อให้เกิดทักษะการทำงานร่วมกนั มี
เหตุผล  มทีักษะชีวิต ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น มีความคิด
ริเริ่มในการทำงาน โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

7  30 8 

 
 



2 

 

 
หน่วยที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
และตัวชีว้ัด 

 
สมรรถนะหลัก 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นำ้หนัก
คะแนน 

80 20 

3 อาหารดีมีประโยชน์ 
 

ง 1.1 
   ป. 1/1 
   ป. 1/2 
   ป. 1/3 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
4. การใช้ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
5. ทักษะการคดิขัน้สูงและนวตักรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม  
    และภาวะผู้นำ 
7.ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  เหมาะสมกับความ
ต้องการของร่างกาย  ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ประกอบอาหารอย่างถูกวิธีและปลอดภัย บอกปริมาณได้  
เป็นการทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง  ซึ่งตอ้งฝึกทำอย่าง
สม่ำเสมอ  มีความกระตือรือร้นและตรงเวลา  ใชว้ัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย  เพื่อให้เกิด
ทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะการ
คิด แก้ปัญหาเป็น  มีความคิดริเริ่มในการทำงาน  โดยใช้
ทักษะการสื่อสาร  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6  25 6 

4 ต้นไม้ใกล้ตัว 
 

ง 1.1 
   ป. 1/1 
   ป. 1/2 
   ป. 1/3 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีม 
   และภาวะผูน้ำ 
6.ทักษะชีวิตและการเจรญิแห่งตน 

การดูแลต้นไม้ ต้องรู้จักวิธีการดแูลและเลือกใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมปลอดภัย  เพื่อให้
เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิด แก้ปัญหาเป็น  มีความคิดริเริ่มในการทำงาน โดยใช้
ทักษะการสื่อสาร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได ้

6  30 8 
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หน่วยที ่

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ 
และตัวชีว้ัด 

 
สมรรถนะหลัก 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

5 งานช่างนา่รู้ 
 

ง 1.1 
   ป. 1/1 
   ป. 1/2 
   ป. 1/3 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
    และภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชีวิตและการเจรญิแห่งตน 

การใช้วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือช่าง  เป็นการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง  ซึ่งต้องฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ   
มีความกระตือรือร้นและตรงเวลา  การวัดขนาด  
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย  เพื่อให้เกิด
ทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด 
แก้ปัญหาเป็น  มคีวามคิดริเริ่มในการทำงาน โดยใช้ทักษะการ
สื่อสาร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

6  25 6 

6 นักประดิษฐน์้อย ง 1.1 
   ป. 1/1 
   ป. 1/2 
   ป. 1/3 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั 
3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
4. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
5. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และ 
    ภาวะผูน้ำ 
7.ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
 

การนำกระดาษมาประดิษฐ์เป็นผลงานต่าง ๆ  
เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ซึ่งต้องฝึกทำอย่าง
สม่ำเสมอ  มีความกระตือรือร้นและตรงเวลา  การสร้างงาน
ประดิษฐ ์โดยใช้วสัดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย  
เพื่อให้เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะชีวิต 
ทักษะการคิด แก้ปัญหาเป็น  มีความคิดริเริ่มในการทำงาน  
โดยใช้ทักษะการสื่อสาร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได ้

7  25 6 

รวม 38  80 - 
ทดสอบ 2  - 20 

   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  บ้านน่าอยู่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.1/1) 
 2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.1/2) 
 3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา (ง 1.1 ป.1/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  ตัวชีว้ัด 

บ้านน่าอยู ่
 

ภาษาไทย 
•  การอา่นบัตรคำ  บัตรภาพ 
แถบข้อความ แถบประโยค 
• การพูดแสดงความคดิเห็น 

• การเขียนแผนภาพขัน้ตอน 

 
 

ศิลปะ : ทศันศลิป์ 
•  การวาดภาพและระบายสี 

วิทยาศาสตร ์
• การสำรวจงาน  งานบ้าน   
• การสังเกตและรวบรวมประโยชน์ของ 

งานบา้น 
 

 

ภาษาอังกฤษ 
•  การบอกชื่อสิ่งของเครื่องใช ้ งาน   
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านน่าอยู ่                           เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความหมายและประเภทของงานบ้าน                  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่...................................... เดือน.......................................................... พ.ศ. ................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
   ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
   ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอยา่งกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้านเพื่อให้บ้านสะอาด  เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  และอำนวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
 
3. สาระการเรียนรู ้
         1. ความหมายของงานบ้าน 

2. ประเภทของงานบ้าน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. บอกชื่องานบ้านได้  (K) 
   2. วาดภาพและระบายสีภาพงานบ้าน  (P) 
   3. เห็นประโยชนข์องงานบ้าน  (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   3. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
     6. ทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
มุ่งมั่นในการทำงาน      
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. ให้นักเรยีนดูภาพคนทำงานบ้าน  และคนขายอาหาร 1 ภาพ  
 
 
  
                                    
 

แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้ำถามดังนี้ 
   - คนในภาพกำลังทำอะไร  (ตัวอย่างคำตอบ กวาดบ้าน  ขายอาหาร) 
   - กิจกรรมที่คนในภาพทำมปีระโยชน์หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ มี) 
จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่ากิจกรรมทีท่ำแล้วมีประโยชน์เราเรยีก
กิจกรรมนั้นว่า  งาน ( work ) 
2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานที่รู้จักคนละ 1 งาน  โดยครูเป็นผูบ้ันทกึ
คำพดูของนักเรียนลงในแผนภาพบนกระดาน และร่วมกันพูดชื่องาน
เป็นภาษาอังกฤษ 
    (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
จากนั้นครูอธิบายให้นักเรยีนฟังว่างานแต่ละอย่างมีประโยชน์แตกต่าง
กัน  พร้อมยกตัวอย่างงานที่มีประโยชน์แตกต่างกัน  2  งาน  โดยแสดง
ภาพประกอบร่วมด้วย  เช่น  งานถูบ้านทำให้บ้านสะอาด  งานหมอเป็น
งานที่ทำให้คนหายจากการเจ็บป่วย เปน็ต้น 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลีย่น
แบ่งปันความคิด และข้อมลูเพือ่ให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) 
คำศัพท์ที่พบบ่อยๆ และสำนวน
พื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
และสิ่งต่างๆรอบตวั 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใช้วธิีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสืบ
สอบความรูเ้กีย่วกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสรา้งงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภยั สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะหว์ิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชพีและการดำรงชีวติ 
 

ขายอาหาร 
sell  food 
 

     รดนำ้ต้นไม ้
water the plants 
 

ล้างจาน 
wash  dishes 

คร ู
teacher 

หมอ 
doctor 

ทหาร 
s0ldier 

ประกอบอาหาร 
cook 

งาน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
3.  ครูติดบัตรคำ                                            แล้วรว่มกัน
สนทนาโดยครูใชค้ำถามให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ดังนี ้
  - การกวาดบ้านเป็นงานหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เป็น) 
  - การกวาดบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านหรือไม่ได้ทำในบ้าน 
(ตัวอย่างคำตอบ ทำในบ้าน) 
           -  รักษาคนป่วย เป็นงานหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ เป็น) 
  -  การรกัษาคนปว่ย เป็นงานที่ทำในบ้านหรือไม่ได้ทำในบ้าน 
(ตัวอย่างคำตอบ ไม่ได้ทำในบ้าน) 
  -  งานใดเป็นงานบ้าน (ตัวอย่างคำตอบ เชด็บ้าน) 
 จากนั้นให้นักเรยีนร่วมกันสรุปว่างานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้าน
นั้นเรียกว่า  งานบ้าน 
4.  ใหน้ักเรียนร่วมกันบอกว่าบ้านของตนเองมีงานบ้านอะไรบ้าง  
 โดยครูบันทึกคำตอบนักเรียนเป็นแผนภาพลงบนกระดาน  ดังนี้ 
(ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 

 
 
 
 
5.  นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาว่างานบ้านแบ่งได้เป็น  งานที่ทำให้
บ้านสะอาดเรียบร้อย และงานที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัว  จากนัน้ให้นักเรียนรว่มกันบอกชื่องานแต่ละประเภท 
  (ตัวอย่างคำตอบ)  งานที่ทำใหบ้้านสะอาดเรียบร้อย    
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชวีติในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
 

กวาดบ้าน 

ซักผ้า 

จัดโต๊ะอาหาร 

เก็บของเล่น 

งานบ้าน 

เช็ดบ้าน รกัษาคนป่วย 

• กวาดบ้าน 
• ถูบ้าน 
• เช็ดกระจก 
• ทำความสะอาดเครื่องเรือน 
• เก็บของเล่นของใช้ 
• เทขยะ 
• เก็บกวาดใบไม้บรเิวณบ้าน 
• รดน้ำต้นไม้ 
• จัดเก็บเครื่องนอน 

 
 

รดน้ำต้นไม้ 

 

ล้างจาน 

ประกอบอาหาร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
          งานที่อำนวยความสะดวกให้สมาชิกในบา้น 
 
 
 
 
6. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ว่า งานบ้าน คืองาน ที่ทำในบ้านและ
บริเวณบ้านเพื่อให้บ้านสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและอำนวยความ
สะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า มีงานบ้านอะไรบ้างที่
สามารถทำเป็นอาชีพได ้
8. ให้นักเรียนแตล่ะคนทำใบงาน วาดภาพและระบายสภีาพงานบ้าน
คนละ  1 ภาพ แล้วจัดแสดงร่วมกันบนกระดานหรอืป้ายนิเทศแล้ว
ร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นว่าภาพทีว่าดเป็นภาพงานบ้าน
หรือไม่  เพราะอะไร 

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  บัตรภาพงานที่ไมใ่ช่งานบ้าน  เช่น  คนทำนา  แพทย์  คร ู ตำรวจ  ทหาร  เกษตรกร  เป็นต้น 
 2.  บัตรภาพงานที่เป็นงานบ้าน  ได้แก่ 
      2.1 งานที่ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย เช่น งานกวาดบ้าน  งานเก็บทีน่อน  งานเก็บของเล่น  เป็นต้น 
      2.2  งานบ้านที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครวั  เช่น  งานกรอกน้ำใส่ขวด   
         งานจัดโต๊ะอาหาร  งานประกอบอาหาร  เป็นต้น 

3. บัตรคำ  เช็ดบ้าน  รักษาคนป่วย 
  4.   กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
  5.  สีไม ้

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกความหมายและประเภท
งานบ้าน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน  

(วาดภาพและระบายส)ี  

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

• กรอกน้ำด่ืมใส่ขวด 
• ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม 
• ล้างถ้วยจาน 
• ซักผ้า  รีดผ้า 
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10. แบบประเมนิตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพงานบ้าน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ระบายสอียูใ่นภาพ 
ที่วาด 
3. สะอาด  เรียบร้อย   

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์   
2. ระบายสีอยูใ่น
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ที่ไม่สะอาด  หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด  
 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์  
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ที่ไม่สะอาด หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด 

1. ภาพที่วาดไม่
ถูกต้อง เสร็จสมบรูณ ์
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. สะอาด/บางส่วนมี
รอยลบที่ไม่สะอาด 
หรือวาดเส้นซ้ำๆโดย
ไม่ลบให้สะอาด 

การวาดภาพไม่
เสร็จสมบูรณ์เวลา 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
7 - 8 ดี 
5 - 6 พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมนิเป็น
ระยะ ๆ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง  ความหมายและประเภทของงานบ้าน          

     
คำสั่ง  ให้นักเรยีนวาดภาพและระบายสภีาพงานบ้านคนละ  1 ภาพ ( 5 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ........................................................................... เลขที่...............ชัน้ .................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่  1   บ้านน่าอยู่                           เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เรื่อง ประโยชน์ของงานบ้าน                                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่...................................... เดือน............................................................ พ.ศ. ................................ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

งานบ้านเป็นงานที่ทำในบ้านและบริเวณบ้านเพื่อให้บ้านสะอาด  เป็นระเบียบเรียบรอ้ย  และอำนวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
    ประโยชน์ของงานบ้าน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายประโยชน์ของงานบ้าน (K) 
 2. เขียนแผนภาพสรุปประโยชน์ของงานบ้าน (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของงานบ้าน (A) 
 

5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
     4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้      
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

      1. ให้นักเรียนดูภาพ  2  ภาพ  ได้แก่  ภาพห้องที่สกปรกรกรุงรัง 
และห้องที่สะอาด  เป็นระเบยีบเรียบร้อย  แล้วให้นักเรียนรว่มกันแสดง
ความคิดเห็น  โดยครูใชค้ำถาม  ดังนี้ 
 
                                          (ภาพที่ 1) ห้องนี้มีลักษณะอย่างไร    
                                                          (สกปรก) 
  
 
                                          (ภาพที่ 2) ห้องนี้มีลักษณะอย่างไร     
                                                         (สะอาด) 
       
      - นักเรยีนชอบอยู่ในห้องตามภาพใด  เพราะอะไร  (ภาพที่ 2 
เพราะสะอาดเรียบร้อย) 
 - นักเรียนจะทำอย่างไรให้ห้องในภาพที่ 1 มีสภาพดีขึ้น ( ทำความ
สะอาด  เก็บของให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย) 
 - การทำให้ห้องในภาพที่ 1 มีสภาพดีขึ้นคือการทำงานบ้าน       
ใช่หรือไม่  เพราะอะไร (ใช่ เพราะเป็นการทำให้บ้านสะอาด)     
    2. ให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่อและประโยชน์ของงานบ้านแต่ละชนิด  
เช่น งานกวาดบ้าน  ถูพื้น  ทำให้พื้นบ้านสะอาด  สมาชิกในบ้านเดินได้
สบายเท้า  งานล้างจานทำให้จานสะอาด  สมาชิกในบ้านมีจานสะอาด
ไว้ใส่อาหารรับประทาน  เป็นต้น 
     3. ใหน้ักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จับสลากชื่องานบ้านที่
ครูเตรียมไว้  เช่น     
 
 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบ้านที่จับ
สลากได้ โดยตอบคำถามดังนี้ 
      - งานบ้านนีม้ีประโยชน์ต่อบ้านอย่างไร (บ้านสะอาด) 

 - งานบ้านนี้มีประโยชน์ต่อสมาชิกในบ้านอย่างไร (คนในบ้านมี     
สุขภาพด)ี 
 - ถ้าไม่ทำงานบ้านนี้จะเกิดผลอย่างไร (บ้านสกปรก คนในบ้าน
ได้รับเชื้อโรค) 

 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสัน้ ๆ 
เรื่องราวง่ายๆ ที่นำเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ อย่างตั้งใจ มีมารยาท 
เข้าใจและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง 
สามารถต้ังคำถามตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน 
และนำความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
- ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมี
ความสุข สนุกกับการเรียนรู้และ
ทดลองใช้หรือเลือกใช้ภาษาไทยเพื่อ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใช้วธิีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสร้างงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภยั สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะหว์ิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
 

รดน้ำต้นไม้ ซักผ้า กวาดบ้าน เก็บของเล่น ล้างจาน 
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8. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1.  ภาพห้องสกปรกและภาพห้องสะอาด 
 2.  บัตรคำ/บัตรภาพงานบ้าน และแถบข้อความประโยชน์ของงานบ้าน  
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   4. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของ 
งานบ้านกลุ่มละ 1 ข้อ   
  จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเลือกแถบประโยค  สมาชิก
ทุกคนร่วมกันอ่าน  แล้วนำไปติดในแผนภาพบนกระดาน ( ครูช่วย
แนะนำให้นักเรียนอ่าน  ถ้านักเรียนอ่านไม่คล่อง) 
      (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 

   
 
 
 
                                 
 
 
 
   5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของงานบ้าน
ดังนี้  งานบ้านเป็นงานที่มีประโยชน์ท้ังต่อบ้านและสมาชิกในครอบครัว 
และนักเรียนควรช่วยทำงานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
   6. ให้นักเรยีนแต่ละคนเขียนแผนภาพสรุปประโยชน์ของงานบ้าน 
โดยแจกกระดาษ A 4 ให้นักเรยีนออกแบบการเขียนแผนภาพด้วย
ตัวเอง 
 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชวีิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
ภาวะผู้นำ 
-ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิก
กลุ่มที่ดี 
-รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนุนหรือโตแ้ย้งความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
-เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวธิ ี
-ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 

ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์
สร้างนิสัยที่ดีให้ตัวเอง 

  ประโยชน์ของงานบ้าน 

เกดิความสามัคค ี

บ้านสะอาด 

 

บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ได้ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่น 

สนุกสนาน 

ได้ออกกำลังกาย 

แบ่งเบาภาระสมาชิกในบ้าน 

บ้านน่าอยู่ 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิง่ที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกประโยชน์ของงานบ้าน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
(แผนภาพสรุปประโยชน์ของงานบ้าน) 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
แบบประเมินการเขียนแผนภาพ 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น 
 

ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

ร้อยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 

รายการ 
การประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การเขียนแผนภาพ เขียนแผนภาพถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถ
เชื่อมโยงความคิดรวบ
ยอดหลัก  รายละเอียด
ของแต่ละความคิดรวบ
ยอดหลักได้ถูกต้อง  
ครบถ้วน 

เขียนแผนภาพถูกต้อง
ครบถ้วน และสามารถ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอด
หลักรายละเอียดของแต่ละ
ความคิดรวบยอดหลักได้
ถูกต้อง  แต่ไม่ชัดเจน  
 

เขียนแผนภาพถูกต้อง
ครบถ้วน แต่ไม่สามารถ
เชื่อมโยงความคิดรวบยอด
หลักรายละเอียดของแต่ละ
ความคิดรวบยอดหลักได ้
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
5 - 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
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บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านน่าอยู ่                                  เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  วิธีการจัดเก็บของเล่น ของใชบ้นโต๊ะ ตู้ ชั้น           เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่.................................... เดือน............................................................ พ.ศ. .................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทำงาน มีความคดิสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ  ตู้  ชั้น  อย่างถูกวธิีจะทำให้ของเล่นของใช้สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  และค้นหาได้ง่าย  
 
3. สาระการเรียนรู้ 

 วิธีการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ  ตู้  ชั้น 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกวิธีการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้น (K) 
  2. เขียนแผนภาพขั้นตอนการจัดเก็บของเลน่ของใช้บนโต๊ะ  ตู้  ชั้น (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการจัดเก็บของเล่นของใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้นอย่างถูกวิธี (A) 
    
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
     4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
      6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ใฝ่เรียนรู ้     
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. ครูอ่านสถานการณ์สมมุติต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง   
“โม  อ่านวิธีการทำข้าวผัดจากตำราอาหาร  และทำ
ตามทุกขั้นตอน  ข้าวผัดท่ีได้จึงมีรสชาติอร่อยและ
ลักษณะดี  เม  อา่นวิธีการทำข้าวผัดจากตำราอาหาร
เหมือนโม  แต่ไม่ทำตามขั้นตอนที่อ่าน  ข้าวผัดที่ได้จึง
มีรสชาติไม่อร่อยและลักษณะไม่ดี” จากนั้นให้
นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น  ดังนี้ 
     - โมอ่านวิธีการทำข้าวผัดแล้วทำตามหรือไม่  
       (ทำตาม) 
     - ข้าวผัดของโมเป็นอย่างไร  (อร่อย ลักษณะดี) 
     - เม อ่านวิธีการทำข้าวผัดแล้วทำตามหรือไม่  
       (ไม่ทำ) 
     - ข้าวผัดของเมมีลักษณะเป็นเช่นไร  
      (ไม่อร่อย ลักษณะไม่ดี)  
     - นักเรียนจะเลือกปฏิบัติตามโมหรือเม เพราะ
อะไร (ปู เพราะจะได้ข้าวผัดที่รสชาติอร่อยและ
ลักษณะดี)  จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  
การทำงานใด ๆ ตามวิธีการที่ถูกต้องจะทำให้ผลงาน
ออกมาดี 
    2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับงาน
บ้านเพื่อช่วยเหลอืตนเองที่นักเรียนทำได้ว่ามีอะไรบ้าง
( จัดเก็บอุปกรณก์ารเรียน  จัดเกบ็ของใช้ส่วนตัวใน
การอาบน้ำ แปรงฟัน  จัดเกบ็ของเล่น ) 
     - ถ้านักเรียนทำงานเหล่านี้อย่างถูกวิธี จะเกิดผลดี
อย่างไร (ของเล่นของใช้สะอาดเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย  
และค้นหาได้ง่าย) 
   3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การจดัเกบ็ของเล่น  
การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวในการอาบน้ำ  แปรงฟัน   
และการจัดเก็บอุปกรณ์การเรยีน  มีวิธีการทำงาน
อย่างเป็นลำดับขั้นตอนเช่นเดียวกบังานอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อ
ทำตามแล้วจะทำให้ของเล่นและของใช้สะอาด  เป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยและค้นหาได้ง่าย 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ เรื่องราวง่ายๆ ที่
นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างตั้งใจ  มีมารยาท 
เข้าใจและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถต้ังคำถาม 
ตอบคำถาม แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนที่มี
ต่อเรื่องท่ีฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนและนา
ความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้บอก
ได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับเพื่อนๆ ได้ 
รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่ายเพื่อ
อธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประ
จาวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตน 
มีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพื่อน 
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการที่เลอืกไว้แล้วติดตามผลและ
ประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงานให้
สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สถานการณ์สมมุติ 
 2. แถบประโยคขัน้ตอนการจัดเก็บของเล่นและของใช้ส่วนตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   4. ครูติดแถบประโยควิธีการจดัเก็บของเล่นของใช้
บนกระดาน อ่านให้นักเรยีนฟังแลว้ให้นักเรียนอ่าน
ตามทีละแถบประโยคจนครบ  จากนั้นให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  
   5. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด
เรียงลำดับวิธีการจัดเก็บของเล่นและของใช้ส่วนตัว 
นำไปติดลงในแผนภาพขั้นบันไดบนกระดานให้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนทีละกลุ่มจนครบ 
   6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้ ของ
เล่นของใช้จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และค้นหา
ได้ง่ายเมื่อจัดเก็บอย่างถูกวิธี 
   7. นักเรยีนและครูรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นว่าการเรียงลำดับวิธีการจัดเก็บของเล่นและ
ของใช้ส่วนตัวมีความถูกต้องหรือไม่  เพราะอะไร  
กลุ่มที่ไม่ถูกต้องปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องอย่างไร 
   8. ให้นักเรยีนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จาก
การเรียนครั้งนี้ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงาน 
ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ 
ในการทำงานร่วมกนั 
- เมื่อการทางานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด 
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุม่แก้ปัญหา โดย 
สันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อนใน
กลุ่ม 

 

แยกประเภทของเล่นและของใช้ส่วนตัว 

ทำความสะอาดของเล่นและของใช้ส่วนตัว 

ทำความสะอาดโตะ๊  ตู้  ที่จะเกบ็ของเล่นและของใช้ส่วนตัว 

จัดเก็บของเล่นและของใช้ส่วนตัวบนโต๊ะ ตู้  ชั้นใหเ้ป็นระเบียบ 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกวธิีการจัดเก็บของเล่น 
ของใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้น 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   
(เขียนแผนภาพข้ันตอน) 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู ้

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
5-6 คะแนน ดี 
3-4 คะแนน พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 คะแนน ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

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

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น 
 

ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
 

ร้อยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคดิเห็นซึ่งกันและกัน 
 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านน่าอยู ่        เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  การจัดเก็บของเล่น                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................... เดือน............................................................... พ.ศ. ................................ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มทีักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
   ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
     ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
   ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพือ่ช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
 การจัดเก็บของเล่นอย่างถูกวิธีจะช่วยไม่ให้ของเล่นสูญหาย  เป็นระเบยีบเรยีบร้อย  และค้นหาได้ง่าย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
         ขั้นตอนการจัดเก็บของเล่น  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
         1. บอกวธิีการจดัเก็บของเล่นได้ถูกต้อง  (K) 
  2. จัดเก็บของเล่นได้ถูกวิธี   (P)  
  3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำงาน  และทำงานตรงเวลา (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
      4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
      6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
        ใฝ่เรียนรู ้ มุ่งมั่นในการทำงาน 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับของเล่น
ที่นักเรียนเปน็เจ้าของ  ดังนี้ 
    - ทีบ่้านของนักเรียนมีของเล่นอะไรบ้าง (ตุ๊กตา  
ลูกบอล  รถแข่ง  รถบังคับ  เลโก้  เกมต่อจิกซอว์) 
    -  เมื่อเล่นของเล่นเสร็จทุกครั้งนักเรียนทำอย่างไร  
(เก็บรวมกันไวใ้นตะกร้า วางกองไว้มุมห้อง) 
    -  ถ้านกัเรียนไม่เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้วทกุ
ครั้งจะเกิดผลอย่างไร (หาย หาไม่เจอเม่ือจะเล่นอีก) 

 2. ใหน้ักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเกบ็ 
ของเล่นทีเ่รียนเมื่อครั้งก่อน โดยใหน้ักเรียนช่วยกัน
บอกตามลำดับขั้น  หรือให้ตัวแทนออกมาหยิบแถบ
ประโยคติดในแผนภาพแบบขั้นบันได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ถ้านักเรียนจัดเก็บของเล่นตามขั้นตอนนี้แล้วจะ 

เกิดผลดีอย่างไร (ของเล่นไม่สูญหาย  ค้นหาได้ง่าย
เมื่อจะนำมาเล่น   สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย) 
    3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  แล้ว
ร่วมกันจัดเก็บของเล่นในห้องเรียน   
    4. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นว่าแต่ละกลุ่มจัดเก็บของเล่นตามวิธีการที่
ถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ได้อย่างไร 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว สามารถตั้งคำถามและหา
ข้อมูลท่ีต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู ้
ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได ้และสิ่งท่ีทำไม่ได้
บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน 
กับเพื่อนๆ ได ้รู้จกัแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วย 
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่าย
เพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับ
เรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกีย่วกับเรื่องนั้นได ้
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวิต 
ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตน 
มีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกับเพื่อน 
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการที่เลอืกไว้แล้วติดตาม
ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
- สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คดิยดืหยุ่น คิด
จินตนาการ และคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัว 
 
 
 
 
 
 
  

แยกประเภทของเล่นเป็นหมวดหมู ่
 

ทำความสะอาดของเล่นด้วยการเช็ดหรือล้าง 
 

ทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บของเล่น  
เช่น  กลอ่ง  ชั้นวางของ 
 

จัดเก็บของเล่นในกล่องหรือชั้นวาง 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ของเล่นประเภทต่างๆ ที่สามารถนำมาจัดหมวดหมู่ได้  เช่น  ตุ๊กตา  หุ่นยนต์  ตัวต่อ  เป็นต้น 
        2. อุปกรณ์ในการเก็บของเล่น  เช่น  กล่อง  ชั้นวางของ  ตู้  เป็นต้น 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
กเรียนจัดเก็บของเล่น ได้ถูกตอ้ง 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมิน 

การจัดเก็บของเล่น 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
   ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
         5. ใหน้ักเรียนร่วมกันสรปุ โดยให้แต่ละคนตอบ

คำถาม ดังนี้ 
        - เมื่อเล่นของเล่นแล้วทุกครั้ง  ควรทำอย่างไร  
เพราะเหตุใด 
        - จะเก็บของเลน่อย่างไรให้หาง่ายและ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
        - ผูป้กครองจะรู้สึกอย่างไร  หากนักเรียนเก็บ
ของเล่นเข้าที่อย่างเป็นระเบียบได้ด้วยตัวเองทุกครั้ง 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตัง้ใจทำงาน
ใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือ 
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงาน 
ให้ดีที่สดุและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ 
ในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทางานกลุ่มเกิดมีปญัหา ช่วยคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อน 
ในกลุ่ม 
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10. แบบประเมนิตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
แบบประเมินการจัดเก็บของเลน่ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
6-7 คะแนน ดี 
4-5 คะแนน พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 คะแนน ปรบัปรุง 
 

 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
รว่มกันอย่างรว่มมือ
รว่มใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

- จัดเก็บได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน   
- สะอาดเรียบร้อย   
- จัดเก็บอุปกรณท์ำความสะอาดเข้าที่
เรียบร้อย 
- เสร็จในเวลาทีก่ำหนด 
(เหมาะสม 4 ข้อ ) 

- จัดเกบ็ได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน   
- มีบางส่วนไม่สะอาด  
- จัดเก็บอุปกรณท์ำความสะอาดเข้า
ทีเ่รียบร้อยหรือไม่จัดเก็บ 
- เสร็จในเวลาที่กำหนด 
(ไม่เหมาะสม 1 ข้อ ) 

- จัดเก็บได้ไม่ถูกต้องตามลำดับ
ขั้นตอน   
- สะอาดเรียบร้อยหรืออาจ 
มีบางส่วนไม่สะอาด  
- จัดเก็บอุปกรณท์ำความสะอาด
เข้าที่เรียบร้อยหรอืไม่จัดเก็บ 
- เสร็จในเวลาที่กำหนด 
(ไม่เหมาะสมมากกว่า 2 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านน่าอยู ่                                  เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การจัดเก็บของใช้                                        เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่..................................... เดือน.............................................................. พ.ศ. ............................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การจัดเก็บของใช้อย่างถูกวิธีจะช่วยให้ของใช้ไม่สูญหายเป็นระเบียบเรียบร้อย  และคน้หาได้ง่าย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
         การจัดเกบ็ของใช้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกวิธีการจัดเกบ็ของใช้ได้ถูกต้อง (K) 
  2. จัดเกบ็ของใช้ได้ถูกวิธี (P)  
  3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำงาน  และทำงานตรงเวลา (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทำงาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยตอบ
คำถามว่า “ของใช้” ในความคิดของนักเรียนคืออะไร 
   2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับของใช้ 
ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้าง (แปรงสีฟัน  
ยาสฟีัน สบู่ เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า) จากนัน้
ให้ตวัแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์
จัดเก็บของใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้เพื่อนฟัง
หน้าชั้นเรยีน 
   3. ให้นักเรยีนร่วมกันสนทนาโดยตอบคำถาม  ดังนี้ 
       - ในการเรียนนักเรียนต้องใชอุ้ปกรณ์การเรียน
อะไรบ้าง (ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทดั) 
       - นักเรียนเก็บอุปกรณ์การเรยีนแต่ละอยา่ง
แตกต่างกนัอย่างไร (เก็บใส่กล่องดินสอ  ใส่กระเป๋า
นักเรียน  ใส่ในโตะ๊  ใส่ถุง) 
      - ของใช้ที่เกี่ยวกับการอาบน้ำ แปรงฟันของ
นักเรียน มีอะไรบา้ง (แปรงสีฟัน สบู่ ขันน้ำ) 
      - นักเรียนเกบ็ของใช้เกี่ยวกับการอาบน้ำ 
แปรงฟัน แต่ละอย่างแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
(แตกต่างกัน แปรงสีฟันเก็บในที่เกบ็แปรง  ขันวาง
คว่ำไว้  สบูเ่ก็บในที่วางสบู่ ) 
   4. ให้นักเรยีนร่วมกันบอกชื่อภาษาอังกฤษของใช้
และอุปกรณ์การเรียนที่ยกตัวอย่างในข้อ 3 
   5. ครูสาธิตการจัดเก็บของใช้ที่ถูกวิธีให้นักเรียนดู
เป็นตัวอย่างตามรายการต่อไปนี้ 
       1) การจัดเก็บหว ี
       2) การจัดเก็บอุปกรณ์การเรยีน 
       3) การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการอาบน้ำ   
แปรงฟัน 
   6. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม และ
ร่วมกันจัดอุปกรณ์การเรียนในห้องเรียน แล้วส่ง
ตัวแทนกลุ่มรายงานผลงานหน้าชั้นเรียน 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีความสามารถ 
ในการอ่าน และสามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ี
ต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวิต 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คาศพัท์ที่พบบ่อยๆ 
และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
และสิ่งต่างๆรอบตัว 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได ้และสิ่งท่ีทำไม่ได้
บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด
ความรู้สึก ความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วย 
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่าย
เพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนนุหรือคัดค้านเกี่ยวกับ
เรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงาน
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส ่มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 ของใช้ส่วนตัวและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   7. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการจัดเก็บของใช้ของแต่ละ
กลุ่มว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่/อย่างไร ถ้าไม่
เหมาะสม จะปรบัปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
   8. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรปุ
เกี่ยวกับประโยชน์ของการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ และ
อุปกรณ์การเรียนว่า “ของใช้ไม่สูญหาย  เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย และค้นหาได้ง่ายเมื่อจัดเก็บอย่างถูกวิธี” 
และสอบถามนักเรียนว่าจำนำความรู้ที่เรียนครั้งนีไ้ป
จัดของใช้ ในบ้านของตนเองหรอไม ่ เพราะเหตุใด
และถ้านำไปใช้จะเกิดผลดีหรือไม่  และจะรู้สึก
อย่างไร  
 

 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- ชี้แจงเหตผุลของการตัดสินใจในเรื่องตา่งๆ ในชีวิต 
ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกับเพื่อน 
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการที่เลอืกไว้แล้วติดตาม
ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
- สามารถคดิคล่อง คิดหลากหลาย คดิยดืหยุ่น คิด
จินตนาการ และคิดริเริ่มเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัว 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- รว่มทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงาน 
ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ 
ในการทำงานร่วมกัน 
- เมือ่การทางานกลุ่มเกิดมีปัญหา ชว่ยคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อน 
ในกลุ่ม 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนจดัเกบ็ของใช้ได้ถูกต้อง  
 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมิน 

การจัดเก็บของใช้ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
กระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 

แบบประเมินการจัดเก็บของใช ้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8-9 คะแนน ดี 
5-7 คะแนน พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 คะแนน ปรบัปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมสี่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไมม่ีสว่นร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

ร้อยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

- จัดเก็บได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน   
- สะอาดเรียบร้อย   
- จัดเก็บอุปกรณท์ำความสะอาดเข้าที่
เรียบร้อย 
- เสร็จในเวลาที่กำหนด 
(เหมาะสม 4 ข้อ ) 

- จัดเก็บได้ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน   
- มีบางส่วนไม่สะอาด  
- จัดเก็บอุปกรณท์ำความสะอาดเข้า
ที่เรียบร้อยหรือไมจ่ัดเก็บ 
- เสร็จในเวลาที่กำหนด 
(ไม่เหมาะสม 1 ข้อ ) 

- จัดเก็บได้ไม่ถูกต้องตามลำดับ
ขั้นตอน   
- สะอาดเรียบร้อยหรืออาจ 
มีบางส่วนไม่สะอาด  
- จัดเก็บอุปกรณท์ำความสะอาด
เข้าที่เรียบร้อยหรอืไม่จัดเก็บ 
- เสร็จในเวลาทีก่ำหนด 
(ไม่เหมาะสมมากกว่า 2 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านน่าอยู ่                                    เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................... เดือน.............................................................. พ.ศ. ................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การหยิบจับและใช้ของใช้สว่นตัวอย่างถูกวิธีเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองที่ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครองได้และตนเองเกิดความภาคภูมิใจ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวิธีการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธี  (K) 
  2. หยบิจับและใช้ของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธี  (P) 
  3. ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทำงาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
    1. นักเรียนและครูรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับของใช้
ส่วนตัวที่นักเรียนรู้จักว่า  สิ่งของใดบ้างท่ีนักเรียนใช้
เป็นประจำ  ครูบนัทึกคำตอบลงในแผนภาพ ดังนี้ 
(ตัวอย่าง) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
จากนัน้ให้นักเรยีนตอบคำถามว่าสิ่งของเหล่านี้มีอะไร
ที่เหมือนกัน (ใช้คนเดียว  ใช้ร่วมกบัคนอื่นไม่ได้) 
    2. ให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่อของใช้ในแผนภาพ
เป็นภาษาอังกฤษ 
    3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุเก่ียวกับความหมาย
ของใช้ส่วนตัวว่า  เป็นของใช้ส่วนตวัเพียงคนเดียว  ไม่
ควรใช้ร่วมกับผู้อืน่เพราะอาจติดโรคได้ 
    4. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาสาธิตวิธีการหยบิจับ
ของใช้ส่วนตัว 1  ชนิดให้เพื่อนในชั้นดู  แล้วร่วมกนั 
แสดงความคิดเห็นโดยครใูช้คำถาม  ดังนี ้
 -  เพื่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัวได้ถูกต้องหรือไม่  
(ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง) 
 -  ถ้าไม่ถูกต้องควรหยิบจับอย่างไรจึงจะถูกต้อง  
(การหยิบจับช้อนส้อม  ใช้มือขวาจับด้ามช้อน  ใช้มือ
ซ้ายจับด้ามส้อม)  
 
 
     

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีความสามารถใน 
การอ่าน และสามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิด
ก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คาศพัท์ที่พบบ่อยๆ และ
สำนวนพื้นฐานเกีย่วกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำไม่ได้บอก
ได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด ความรู้สึกความ
ต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน 
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วย 
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่ายเพื่อ
อธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงานให้
สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 

ของใช้ส่วนตวั 
 

ผ้าเช็ดตัว 
 

ผ้าเช็ดหน้า 
 หว ี

 

ช้อนส้อม 
 

แปรงสีฟัน 
 

แก้วน้ำ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการฝึกหยบิจับและใช้  เช่น  หวี  แปรงสีฟัน  ชอ้น-ส้อม  แก้วนํ้าไม่มีหู  
แก้วนํ้ามีหู  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   5. ครูสาธิตวิธกีารหยิบจับและใช้หวี  แปรงสีฟัน  
ช้อนส้อม  แก้วนํ้ามีหูและแก้วนํ้าไม่มีหูให้นักเรยีนด ู
แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตาม จากนั้นให้จับคู ่
ฝึกโดยมีคู่ของตนเองและครูเป็นผูต้รวจสอบความ
ถูกต้อง 
    6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า การใช้
ของใช้ส่วนตัวใหป้ลอดภัยจากโรคติดต่อ มีวิธีการ
อย่างไร 
 

 

การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทีด่ีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงาน 
ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ 
ในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อนใน
กลุ่ม 
ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวิต 
ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพื่อน 
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการที่เลอืกไว้แล้วติดตาม
ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
- สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิด
จินตนาการ และคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัว 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู ้(K) 
นักเรียนหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
อยา่งถูกวิธี 

 
ตรวจใบงาน 

 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
แบบประเมินการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 

 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงาน 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมนิเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

                             ระดับคุณภาพ 
      4 4 3 2 1 

หยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัวอย่างถูกวิธี 4 ชนิด 

หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
อย่างถูกวิธ ี3 ชนดิ 

หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว
อย่างถูกวิธ ี2 ชนดิ 

หยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัวอย่างถูกวิธี 1 ชนิด 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน 
เรื่อง การหยิบจับและใช้ของใช้สว่นตัว 

 
คำสั่ง   ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีของใช้ส่วนตัว 1 ชนิด แล้วตอบคำถาม ( 6 คะแนน ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ของใช้ส่วนตัวนี้  คืออะไร .................................................... 
2. นักเรียนหยิบจับของใช้ส่วนตัวนี้อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………….. 
3. นักเรียนใช้ของส่วนตัวนี้ทำอะไร 
    …………………………………………………………………………………………….. 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าของหนู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ตัวชีว้ัด 
 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  (ง 1.1 ป.1/1) 
 2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.1/2) 
 3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา (ง 1.1 ป.1/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

เสื้อผ้าของหน ู

ภาษาไทย 
•  การอา่นบัตรคำ  บัตรภาพ  แถบ
ข้อความ แถบประโยค 
• การพูดแสดงความคดิเห็น 

• การเขียนแผนภาพขัน้ตอน 

 
 

ศิลปะ : ทศันศิลป ์
•  การวาดภาพ 
• การระบายสี 

วิทยาศาสตร ์
• การสำรวจเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย   
• การสังเกตและรวบรวมประโยชน์ของ

เส้ือผ้าและเครื่องแตง่กาย   
• การสืบค้นหาข้อมูลเพื่อตอบคำถาม/ 

ข้อสงสัย 
 

 

ภาษาอังกฤษ 
•  การบอกชื่อเสื้อผ้าและเครื่องกาย   
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าของหน ู        เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและประโยชนข์องเสื้อผา้และเครื่องแต่งกาย เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน................................................................ พ.ศ. ................................ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
   ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
    ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
   ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใช้ปกปิดร่างกายให้อบอุ่นและประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงาม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
          ความหมาย  และประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (K) 
2. จับคู่ภาพการแต่งกายกับประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (P) 
3. เห็นประโยชนข์องเสือ้ผ้าและเครื่องแต่งกาย  (A)  

 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   3. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

     7. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมัน่ในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ให้นักเรยีนสังเกตภาพ 2 ภาพ คือ ภาพกางเกง  และภาพตู้เย็น  

 
 
 
 
 
 
 
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้ำถามดังนี้ 

 - (ภาพที ่1) สิ่งของในภาพคืออะไร  (กางเกง) 
 - (ภาพที ่2) สิ่งของในภาพคอือะไร  (ตู้เย็น ) 
 - สิ่งของทั้ง 2 อย่างมีประโยชน์แตกต่างกันหรือไม่ (แตกต่าง)  

  - สิ่งของทั้ง 2 อย่างนี้มีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร (กางเกง
มีไว้ใส ่ ตู้เย็นมีไวแ้ช่อาหาร ) 
      จากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกันยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์
เหมือนกางเกงโดยครูเป็นผู้บันทึกลงในแผนภาพ  ดังนี้  
(ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
     ให้นักเรียนรว่มกันพูดชื่อสิ่งของที่ยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ   
 
 

 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) 
คำศัพท์ที่พบบ่อยๆ และสำนวน
พื้นฐานเกี่ยวกบัตนเอง ครอบครัว 
และสิ่งต่างๆรอบตัว 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิ
แบบจำลองอย่างงา่ยเพื่ออธิบาย
ความรู้ความเข้าใจและความคิดของ
ตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือ
คัดค้านเกี่ยวกับเรื่องทาง
วิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ 
 

 ชุดชั้นใน  underwear 

เส้ือ shirt/blouse 

ถุงเท้า socks 

รองเท้า shoes เข็มขัด belt 

กระโปรง  skirt หมวก hat 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 2. ครูอธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายให้นักเรียนฟงั แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครใูช้
คำถามดังนี้ 
      - สิ่งท่ีใช้ปกปิดร่างกาย ประดับตกแต่งเสื้อผ้าและร่างกายให้
สวยงามเรียกว่าอะไร (เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย) 
 - ถ้าเราไม่สวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจะเป็นอย่างไร ( ไม่น่าดู  
เจ็บป่วย  บาดเจ็บ  ไม่สวยงาม) 
     - คนเราควรสวมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทุกวันใช่หรือไม่ (ใช่)  
 3. ใหน้ักเรียนแบ่ง 8 กลุ่ม หรือ 8 คู่แล้วแต่ความเหมาะสม  จากนั้น
ให้แต่ละกลุ่ม/คู่ออกมาเลือกหยิบแถบข้อความที่คว่ำไว้กลุ่ม/คู่ละ 1 ใบ  
จากนั้นให้ช่วยกันอ่านข้อความแล้วจับคู่แถบข้อความให้สัมพันธ์กัน 
นักเรียนคูใ่ดทำได้รวดเร็วเป็นผู้ชนะ 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4. ให้นักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายว่า มีประโยชน์อย่างไรจากนั้นครูบันทึกคำตอบของนักเรียนลง
ในแผนภาพบนกระดานดังนี ้
      ตัวอย่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได ้
และสิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ 
ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่น
และเรียนกับเพื่อนๆ ได ้รู้จักแบ่งปนั 
สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธ ี
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆ ที ่
ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ ซับซ้อนมาก 
แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตน
และ แสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับเรือ่งนั้นได้ 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ ในชีวิตประจาวันของตน 
และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตน 
มีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับเพื่อนในการแก้ปัญหา 
โดยใช้วธิีการทีเ่ลอืกไว้แล้วติดตาม
ผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

เสื้อกันหนาว 

ชุดนักเรียน 

กิ๊บติดผม 

ชุดชั้นใน 

ร่างกายอบอุ่น 

ถูกต้องตามระเบียบ 

ประดับร่างกายให้สวยงาม 

ปกปิดร่างกาย 

มีความมั่นใจ 

ประโยชน์ของเสื้อผ้าและ
เครือ่งแต่งกาย 

ปกปิดร่างกาย 

ได้รบัคำชื่นชม 

ทำให้ร่างกายอบอุ่น 

ประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
   5. ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าประโยชน์ของ
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เขียนในแผนภาพถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่
ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร 
   6. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปความรูว้่า สิ่งท่ีใช้ปกปิดร่างกายให้
อบอุ่นและประดบัตกแต่งร่างกายให้สวยงาม เรียกว่า เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย  และเราต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเพื่อปกปิด
ร่างกาย  ทำให้ร่างกายอบอุ่น ตกแตง่รา่งกายและเสื้อผ้าให้สวยงาม  
ทำให้มีความมั่นใจ  และได้รับคำชืน่ชมจากผู้ที่พบเห็นเมื่อแต่งกายได้
เหมาะสมกับฤดูกาล  โอกาสและสถานที่ 
   7. ให้นักเรยีนทำใบงาน 
 

 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
ภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิก
กลุ่มที่ดีโดยมกีระบวนการทำงาน
หรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สนับสนุนหรือโตแ้ย้งความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วาม
ร่วมมือในการทำงาน รับผิดชอบต่อ
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงาน 
ให้ดีที่สดุและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้
เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทางานกลุ่มเกิดมีปัญหา 
ช่วยคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์
อันดีของเพื่อนในกลุ่ม 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ภาพกางเกงและภาพตูเ้ย็น 
 2. บัตรภาพและแถบประโยคเกี่ยวกับประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกความหมายและประโยชน์
ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง 

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
   ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมนิตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

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

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 - 9 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน 
เรือ่ง ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 
 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนระบายสลีงใน            หน้าข้อความที่เป็นประโยชนข์องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
         (6 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่ ..................................................................................... เลขที่...................ชั้น ........................ 
 
 
 
 
 
 

ตกแตง่เสื้อผ้า 
และร่างกายให้สวยงาม 
 

 

แสดงฐานะของผู้สวมใส่ 

ได้รับคำชื่นชม 
   

ทำใหเ้จรญิเติบโตเร็ว 
 

ประโยชน์ของเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย  
 

     

ทำให้เรียนเก่ง 
 

 

ปกปิดร่างกาย 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าของหน ู       เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ง เสื้อผ้าและเครือ่งแต่งกายในชีวิตประจำวัน            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................... เดือน.............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแต่ละชนิดมีการใช้งานต่างกันจึงควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสม 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
           เสื้อผ้าและเครื่องแตง่กายในชีวิตประจำวัน   
  
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ยกตัวอย่างเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวนั (K) 
 2. เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับการใช้งาน (P) 
 3. เห็นประโยชนข์องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับการใช้งาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร ์
  3. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
          5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
          6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
          7. การทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
  1. ให้นักเรยีนสงัเกตเสื้อและกิ๊บติดผมและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
     - สิ่งท่ีเห็นมีอะไร (เสื้อ และกิ๊บ) 
     - เสื้อไว้ใช้ทำอะไร (ปกปิดร่างกาย) 
     - กิ๊บติดผมไว้ทำอะไร (ตกแต่งร่างกายให้สวยงาม)  
    จากนั้นครบูันทึกคำตอบของนักเรียนในแผนภาพบน
กระดานดังนี ้
 
 
  
     

 

  2. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้นครู
นำบัตรภาพเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือของจริงมาให้
นักเรียนดู  ได้แก ่ เสื้อใส่อยู่บ้าน  เสื้อกันหนาว กิ๊บ  
หมวก เข็มขัด  กระโปรง เสื้อ กิ๊บติดผม กางเกง เป็นต้น  
แล้วให้นักเรียนรว่มกันจัดกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
เหล่านี้ตามความเข้าใจของนักเรียน  
   3. นักเรยีนและครูรว่มกันแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
การจัดกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายโดยตอบคำถาม 
ดังนี้ 
     - นักเรียนใช้หลักเกณฑ์ใดในการจัดกลุ่ม 
(การใช้งาน) 
     - สิ่งท่ีใช้ปกปดิร่างกายเรียกว่าอะไร  (เสื้อผ้า) 
     - สิ่งท่ีใช้ปกปดิร่างกายได้แก่อะไรบ้าง  (เสื้อ กางเกง 
กระโปรง) 
     - ส่ิงทีใ่ช้ตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าเรียกว่าอะไร  
(เครื่องแต่งกาย) 
    - สิ่งท่ีใช้ตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าได้แก่อะไรบ้าง  
(กิ๊บ เข็มขัด  หมวก)  
    - ใหน้ักเรียนรว่มกันพูดชื่อภาษาอังกฤษของเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกายของแต่ละกลุ่ม 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด และ
ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คดิค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่ 
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความเคารพใน
สิทธิและผลงานของผู้อ่ืน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คำศพัท์ที่พบบ่อยๆ และ
สำนวนพื้นฐานเกีย่วกับตนเอง ครอบครัว และสิ่งต่างๆ
รอบตัว 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่ายเพื่อ
อธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนบัสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชีแ้จงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประ
จาวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตน 
มีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกับเพื่อน 
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการทีเ่ลอืกไว้แล้วติดตามผลและ
ประเมินผลการแก้ปัญหา 
- สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิด
จินตนาการ และคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆที่อยู่รอบตัว  

สิง่ที่แตกต่างกัน สิ่งที่แตกต่างกัน 

ปกปิดร่างกาย ใช้สวมใส ่
บนร่างกาย 

 ตกแต่งร่างกาย 
   ให้สวยงาม 

 

สิ่งทีเ่หมอืนกัน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   4. ให้นักเรยีนร่วมกันหาข้อแตกต่างว่าเสื้อผ้าแต่ละ
อย่าง  เครื่องประดับตกแต่งแต่ละชนิดใช้งานแตกต่าง
กันอย่างไร   
     - เราสวมเสื้อแขนสั้นเม่ืออากาศร้อน 
     - เราสวมเสื้อแขนยาวเมื่ออากาศหนาว 
     - ถ้าเสื้อผ้ามีกระดุมหรือซิป ควรติดกระดุมและ
รูดซิปให้เรียบร้อย 
     - เข็มขัดใช้คาดทับกางเกงหรือกระโปรงเพื่อให้
กระชับไม่หลวมหรือหลุดได้ง่าย 
     - รองเท้าต้องสวมใส่ทุกครั้งที่ออกจากบา้น 
     - รองเท้าแตะใช้สวมอยู่บ้าน รองเท้าผ้าใบใช้สวม
เล่นกีฬา รองเท้านักเรยีนใช้ สวมไปโรงเรยีน 
    - กิบ๊ใช้ติดผม โบใช้ผูกผมให้เรยีบร้อย สวยงามทำ
ให้ไม่ยุ่งเหยิง             
    จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
    - เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแตกต่างกันหรือไม่  
อย่างไร (แตกต่างกัน เสื้อผ้าใช้ปกปิดร่างกาย แต่
เครื่องแต่งกายใช้ตกแต่งเสื้อผ้าและร่างกายให้
สวยงาม) 
    - ถ้าเราไม่สวมใส่เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย จะ
เป็นอย่างไร ( ไม่เรียบร้อย ถูกตำหนิ ไม่สบาย ) 
  5. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้ ควรเลือกใช้
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ร่วมกันแสดงความคดิเห็นว่า คนทีม่ีความรู้เรื่องเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกายจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

   6. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มช่วยกันวาดภาพและ
ระบายสีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ตนเองรู้จัก 
รวบรวมกนัเป็นสมุดภาพแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
  7. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นว่าผลงานของกลุ่มใดถูกต้องและสวยงามที่สุด 
เพราะอะไร และแต่ละกลุ่มควรปรับปรุงผลงานของ
ตนเองให้ดีข้ึนได้อย่างไร 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงาน
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงาน 
ใหด้ีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ 
ในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทางานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อนใน
กลุ่ม 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได ้และสิ่งท่ีทำไม่ได้
บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันตวิิธ ี
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8. สื่อการเรียนรู้ 
1. บัตรภาพเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายหรือของจริง 
2. กระดาษ สี สำหรบัวาดภาพ 

 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนจำแนกประเภทเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง  

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมนิกระบวนการทำงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพเสื้อผ้าและเครือ่งแต่งกาย 

คำอธิบายระดับคณุภาพ / ระดับคะแนน 
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ระบายสีอยูใ่นภาพ
ที่วาด 

3. สะอาด  เรียบร้อย   

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์   
2. ระบายสีอยูใ่น
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ที่ไม่สะอาด  หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด  
(ไม่) 

1. ภาพทีว่าดมี
ความถูกต้อง  เสร็จ
สมบูรณ์  
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอย
ลบที่ไม่สะอาด  
หรือวาดเส้นซ้ำๆ
โดยไม่ลบให้สะอาด 

1. ภาพที่วาดไม่
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. สะอาด/บางส่วนมี
รอยลบที่ไมส่ะอาด 
หรือวาดเส้นซ้ำๆโดย
ไม่ลบให้สะอาด 
  

การวาดภาพไม่เสร็จ
สมบูรณ์เวลา 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14 - 16 ดีมาก 
11 - 13 ดี 
8 - 10 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน 
เรือ่ง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนจำแนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยนำคำใต้ภาพไปเขียน ในชอ่งว่างให้ถูกต้อง 

(8 คะแนน) 
 
                                        
 
 
 
        

 หมวก                      เสื้อ                     รองเท้า                      ชุดชัน้ใน 
 
 
 
 
 
 
 
           กางเกง                            กิ๊บ                            กระโปรง                         เข็มขัด 
 
 

เสื้อผ้า เครือ่งแต่งกาย 
  
  
  
  
 
 

 
ชื่อ .............................................................................. เลขที่...................ชั้น ..................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                     ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2   เสื้อผ้าของหน ู                 เวลาเรยีน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การสำรวจการแต่งกายของตนเอง                       เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................... เดือน.............................................................. พ.ศ. ................................ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง   
    ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                  
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
  การแต่งกายและสำรวจความเรียบร้อยของการแต่งด้วยตนเองเป็นการฝึกพึ่งพาตนเอง  และแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง   
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  การสำรวจการแต่งกายของตนเอง 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. วิเคราะห์การแต่งกายด้วยตนเอง (K) 
  2. ทำแบบสำรวจการแต่งกายด้วยตนเอง  (P) 
  3. เห็นประโยชนก์ารแต่งกายด้วยตนเอง (A) 
    
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจรญิแห่งตน 
      5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้    
   
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ครูอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ให้นักเรยีนฟัง 

 
สถานการณ์ที่ 1 
     แก้ว แต่งตัวไปโรงเรยีนด้วยตนเองเสมอ โดยไม่
ต้องให้ผู้ปกครองช่วยทำให ้
 
สถานการณ์ที่ 2 
     กล้า ให้ผู้ปกครองช่วยแต่งตัวไปโรงเรยีนทุกวัน 
โดยไม่พยายามแต่งตัวเอง 
    
  จากนั้นให้นักเรียน แสดงความคิดเห็นโดยครูให้
คำถามดังนี้ 
  - แก้ว แต่งตวัเองหรือให้ผู้อื่นช่วย (แต่งตัวเอง) 
  - กล้า แต่งตัวเองหรือให้ผู้อื่นช่วย (ให้ผู้อื่นช่วย) 
  - นักเรยีนควรปฏิบัติตน แบบแกว้หรือกล้าจึงจะ
เหมาะสม (แก้ว) 
  - ตั้งแต่ต่ืนนอนมาโรงเรียนนักเรยีนทำอะไรด้วย
ตนเองบ้าง (อาบน้ำ แปรงฟัน สวมรองเท้า) 
  - ตั้งแต่ต่ืนนอนจนมาโรงเรียนมีใครช่วยทำอะไรให้
นักเรียนบ้าง (แตง่ชุดนักเรียน) 
 
   2. ครอูธิบายให้นักเรียนฟังว่า การดูแลตนเองตั้งแต่
การอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม และแต่งกายด้วยตนเอง 
จะทำให้นักเรียนฝึกนิสัยที่ดีในการพึ่งพาตนเอง และ
ยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ที่เหน็ดเหนื่อย
จากการทำงานในบ้าน และนอกบา้นได้อีกด้วย 
 
  3. ให้นักเรยีนแต่ละคน ยกตัวอยา่ง ประสบการณ์
การดูแลช่วยเหลอืตนเองที่เกี่ยวข้องกับการแต่งกาย 
คนละ 1 ตัวอย่าง โดยครใูช้คำถามว่า นักเรียนเคย
แต่งกายด้วยตนเองในขั้นตอนใดบ้าง 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- รับฟังการสนทนา ข้อความสัน้ ๆ เรื่องราวง่ายๆ ที่
นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างตั้งใจ  มีมารยาท 
เขา้ใจและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถต้ังคำถาม 
ตอบคำถาม แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนที่มี
ต่อเรื่องท่ีฟัง ยอมรับความคิดเหน็ที่แตกต่างจากตนและ
นาความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์ในชวีิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได ้และสิ่งที่ทำไม่ได้
บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึก ความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับเพื่อนๆ 
ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่าย
เพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน 
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสงูและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลับ 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ 
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวิตประ
จาวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตน 
มีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกับเพื่อ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. สถานการณก์ารแต่งกายด้วยตนเองและให้ผู้อื่นช่วย 
 2. ใบงาน  แบบสำรวจการแต่งกายด้วยตนเอง 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
    จากนั้นครบูันทึกคำตอบของนักเรียนในแผนภาพ
บนกระดาษดังนี้ 
( ตัวอย่าง ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

     นักเรียนร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นว่า
นักเรียนควรแต่งกายด้วยตนเอง  ทุกวันหรือไม่ เพราะ
อะไร ( ทุกวัน เพราะ จะได้ฝึกการพึ่งพาตนเองและ
แบ่งเบาภาระของพ่อแม่)  

    4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่า นกัเรียนสามารถฝึก
การพึ่งพาตัวเองและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้
โดยการแต่งกายด้วยตนเอง 

    5. ให้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมสำรวจการแต่ง
กายในใบงานเรื่อง การสำรวจการแต่งกายด้วยตนเอง       

    6. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เกี่ยวกับผลการสำรวจการแต่งกาย
ตนเองของนักเรียนว่า กิจกรรมที่ทำได้ ทำได้เพราะ
อะไรและกิจกรรมที่ต้องให้ผู้อื่นช่วยทำ เป็นเพราะ
อะไร และจะปรบัปรุงแก้ไขให้ดขีึ้นได้อย่างไร 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงาน
ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ  

      
 

 

ขั้นตอนการแตง่กายทีน่กัเรยีน
เคยช่วยเหลือตัวเอง 

สวมเสื้อ 

สวมชุดชัน้ใน 

สวมกางเกง/สวมกระโปรง 

สวมรองเท้า 
ติดกระดุม 

รูดซิป 

คาดเข็มขัด 

สวมถุงเท้า 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนวเิคราะหก์ารแต่งกายด้วย
ตนเองได้ 

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้     

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11 - 13 ดีมาก 
8 - 10 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน 
เรื่อง  การสำรวจการแต่งกายด้วยตนเอง 

 

ที ่ การแต่งกาย 
ผลการปฏิบัต ิ

ทำได้เอง ให้ผู้อื่นชว่ย 
1 สวมชุดชั้นใน   
2 สวมเสื้อ   
3 สวมกางเกงหรือกระโปรง   
4 ติดกระดุม   
5 รูดซิป   
6 ติดตะขอ   
7 คาดเข็มขัด    
8 สวมถุงเท้า   
9 สวมรองเท้า   

10 สวมหมวก   
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ .................................................................................... เลขที่......................ชั้น .......................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าของหน ู        เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ขั้นตอนการแตง่กายด้วยตนเอง                          เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่..................................... เดือน............................................................ พ.ศ. ................................. 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อชว่ยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
       การแต่งกาย  ควรทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพือ่ให้แต่งกายได้ง่าย  รวดเร็วและเรยีบร้อย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
      ขัน้ตอนการแต่งกายด้วยตนเอง 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกข้ันตอนการแต่งกายด้วยตนเอง  (K) 

  2. เรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายตนเอง  (P) 
  3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม (A)   

 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน     
  
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
  1. ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนา และแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าท่ีนักเรียนสวมใส่เมื่อ 
อยู่บ้าน โดยตอบคำถามดังนี้ 
      - เมื่ออยู่บ้านนักเรียนสวมใส่เส้ือผ้าและเครื่อง
แต่งกายแบบใด (เสื้อยืดกางเกงขาสั้น  รองเท้าแตะ) 
     - นักเรียนสวมชุดอยู่บ้านด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่น
ช่วย (สวมด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นช่วยทำ) 
     - ขั้นตอนแรกของการแต่งกายนักเรียนทำอะไร  
(สวมชุดชั้นใน) 
     - ขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งกายนักเรียนทำอะไร 
 (สวมรองเท้า) 
     - ถ้าต้องการภาคภูมิใจในตนเอง และแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง ควรแต่งกายด้วยตนเองหรือให้
ผู้อื่นช่วย (แต่งกายด้วยตนเอง) 
  2. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่มจากนั้นครูแจกบตัร
ภาพข้ันตอนการแต่งกายชุดอยู่บ้านให้แต่ละกลุ่ม กลุ่ม
ละ 1 ชุด (4 ใบ) แล้วให้แต่ละกลุม่แข่งขันเรียงลำดับ
โดยติดไว้บนกระดานในรูปแบบแผนภาพความคิด
แบบขั้นบันได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิง่พิมพ์ 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีความสามารถในการอ่าน
ในระดับ A๑ ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถตั้งคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการคิดก่อน
ตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งท่ีอ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิง่ทีส่ามารถทำได ้และสิ่งท่ีทำไม่ได้
บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับเพื่อนๆ 
ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารถแกป้ัญหาด้วยสันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่าย
เพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่อง
ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกันสามารถชี้แจง
เหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องตา่งๆ ในชีวิต 
ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสนิใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปญัหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพื่อนในการ
แก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้แล้วติดตามผลและ
ประเมินผลการแก้ปัญหา 
 

4 (ภาพ) 

3 (ภาพ) 

2        (ภาพ) 

1 (ภาพ) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   3. ให้นักเรยีนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนภาพการเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกาย
ชุดอยู่บ้านของนักเรียนบนกระดานว่ากลุ่มใดทำได้
ถูกต้องที่สุดและกลุ่มที่ทำได้ไม่ถูกต้อง 
ควรปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร 
   4. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดสรุปความรู้วา่  
การแต่งกายหรือการทำงานใด ๆ ควรทำอย่างเป็น
ขัน้ตอน เพื่อให้งานเสร็จง่าย รวดเรว็และเรียบร้อย 
โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด  และถ้าต้องการแต่งกาย
ได้ง่ายรวดเร็วและเรียบร้อย ควรแต่งกายตามข้ันตอน
ที่ถูกต้อง   
    5. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง วาดภาพและระบาย
สีการแต่งกายของตนเอง 1 ชุด  แล้วออกมาเล่าหน้า
ชั้นเรียนว่าภาพที่นักเรียนวาดใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายอะไรบ้าง และพึงพอใจกับภาพที่วาดมากน้อย
เพียงใด  
   6. ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นว่ามีอาชีพ
ใดบ้างท่ีต้องนำความรู้เรื่องการแต่งกายที่เป็นลำดับ
ขัน้ตอนไปใช้  และเน้นย้ำให้นักเรยีนฝึกการแต่งกาย
ด้วยตนเองเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงานให้
สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง 
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือในการทำงาน 
รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจ
ในการทำงาน  พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมือ่การทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหาวิธีการแก้ไข
ปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อนในกลุ่ม
หาวิธีการแก้ไขปญัหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 
8. สือ่และแหล่งการเรียนรู้ 

 1. บัตรภาพข้ันตอนการแต่งกาย  ชุดอยู่บ้าน 4 ชุด ชุดละ 4 ใบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 

 
 
        
  2. กระดาษ  สี สำหรับวาดภาพ 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกาย
ได้ถูกต้อง  

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย และมุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผา่น 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
สวมใส่ชุดชั้นในให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที ่2 
สวมเสื้อ ถ้ามีกระดุมติดกระดุมให้เรียบร้อย 
 

ขั้นตอนที่ 3 
สวมกางเกงหรือกระโปรงแล้วรูดซปิ  
หรือติกระดุมให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที่ 4 
สำรวจความเรียบร้อยของตนเอง  
ถ้าต้องออกไปข้างนอกให้สวมรองเทา้กอ่น 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
เกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพงานบ้าน 

คำอธิบายระดับคณุภาพ / ระดับคะแนน 
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ระบายสีอยูใ่นภาพ
ที่วาด 

3. สะอาด  เรียบร้อย   

1. ภาพทีว่าดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์   
2. ระบายสีอยูใ่น
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ที่ไม่สะอาด  หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด  
 

1. ภาพที่วาดมี
ความถูกต้อง  เสร็จ
สมบูรณ์  
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอย
ลบที่ไม่สะอาด  
หรือวาดเส้นซ้ำๆ
โดยไม่ลบให้สะอาด 

1. ภาพที่วาดไม่
ถูกต้อง เสร็จสมบรูณ ์
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. สะอาด/บางส่วนมี
รอยลบที่ไม่สะอาด 
หรือวาดเส้นซ้ำๆโดย
ไม่ลบให้สะอาด 
  

การวาดภาพไม่เสร็จ
สมบูรณ์เวลา 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 8 ดี 
5 - 6 พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

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

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนรว่มทำกิจกรรม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง   วาดภาพและระบายสีการแต่งกายของตนเอง 

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนวาดภาพการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  
        ที่นักเรยีนสามารถทำได้ด้วยตนเองในกรอบด้านล่าง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือ่ ............................................................................... เลขที.่..................ชัน้ ..................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าของหน ู                           เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ง การแต่งกายด้วยตนเอง                                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................... เดือน ............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3   ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การแต่งกายด้วยตนเองจะทำให้เรารู้จักพึ่งพาตนเอง  เกิดความภาคภูมิใจ  และแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองได ้
 
3. สาระการเรียนรู้ 
           การแตง่กายด้วยตนเอง 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. สรุปขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเองลงในแผนภาพ (K) 
  2. แต่งกายด้วยตนเองได้  (P) 
  3. แต่งกายด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา  (A)  
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. ให้นักเรยีนทบทวนขั้นตอนการแต่งกายชุดอยู่บ้านของ
ตนเองโดยตอบคำถามวา่ การแต่งกายด้วยตนเองมีขั้นตอน
อย่างไร 
      จากนั้นครูบนัทึกคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพ
ขั้นบันไดบนกระดาน แล้วอ่านให้นักเรียนอ่านตาม ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
   2. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม  
ดังนี้ 
 - ถ้านักเรียนแต่งกายด้วยตนเองทุกวันจะรู้สึกภูมิใจหรือไม่ 
(ภูมิใจ) 
 - ถ้านักเรียนแต่งกายด้วยตนเองทุกวันจะช่วยแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครองหรือไม่ (แบ่งเบา) 
 - นักเรียนจะแต่งกายด้วยตนเองทุกวันหรือไม่ (ทุกวนั) 
   3. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การแต่งกายเป็นงานอย่างหนึ่ง
ที่นักเรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเอง  เพื่อฝึกพ่ึงพาตนเอง ให้มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  ก่อน
แต่งกายควรแปรงฟัน ล้างหน้า และอาบน้ำให้สะอาดแล้วใช้
ผ้าขนหนูเช็ดตัวและผมให้แห้งหลังอาบน้ำทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิด
ความอับชื้นที่เปน็สาเหตุของกลิ่นตัว และป้องกันอาการคันจาก
ผดผื่นหรือโรคผวิหนัง เช่น กลาก เกลื้อน เป็นต้น 
   4. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาสาธิตการแต่งกาย
ในชุดนักเรียนดว้ยตนเองให้เพื่อนคนอื่นด ู โดยครชู่วยอธิบาย
ขั้นตอนที่ถูกต้องประกอบการสาธติ 
 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอา่น ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ 
และนำความรู ้ข้อคิดจากสิ่งท่ีอ่านไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได ้และสิ่งท่ีทำ
ไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอกความคิด 
ความรู้สึกความต้องการ และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว รว่มเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปญัหาด้วย 
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่าง
ง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของ
ตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเก่ียวกับ
เรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  4  สำรวจความเรียบร้อยของตนเอง 
            ถ้าต้องออกไปข้างนอกให้สวมรองเท้าก่อน 

ขัน้ตอนที่  3  สวมกางเกงหรือกระโปรง  แล้วรูดซิป 
                 หรอืติดกระดุมให้เรียบรอ้ย 

ขั้นตอนที่  2  สวมเสื้อ  ถ้ามีกระดุมติดให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที ่ 1  สวมใส่ชุดชั้นในให้เรยีบร้อย 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
  ชุดนักเรียน   
   
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   5. ให้นักเรยีนร่วมกันสรุปความรู้ว่า ถ้าต้องการให้ตนเอง
ภาคภูมิใจที่ได้พึ่งพาตนเองและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองควร
แต่งกายด้วยตนเองเป็นประจำ    
   6. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยให้รว่มกันตอบ
คำถามว่านักเรียนจะแต่งกายด้วยสิ่งเหล่านี้ไปที่ไหน  เมื่อไร   
       - แวน่ตา   
       - ผ้าพันคอ   
       - เสื้อยืด   
       - เสื้อกันฝน   
       - กางเกงขายาว   
  7. ให้นักเรยีนแต่ละคนฝึกแต่งกายด้วยชุดนักเรยีน  โดยครูเป็น
ผู้ตรวจสอบ  ให้คำแนะนำเพิ่มเติม  และให้กำลังใจนักเรียนแต่
ละคน 
  8. ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกีย่วกับผลการแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของนักเรียนแต่ละคนว่า
ขั้นตอนใดทำได้  ขั้นตอนใดทำไม่ได ้ และทำไม่ได้เพราะเหตุใด 
จะปรบัปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร 
  9. ให้นักเรยีนร่วมสนทนา  และแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการ
เรียนรูใ้นครั้งนี้  รวมทั้งกระตุ้นให้นกัเรียนไดน้ำความรู้เรื่องการ
แต่งกายไปใช้ในชวีิตจริง  พ่อแม่  และผู้ปกครองจะภูมิใจที่
นักเรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ 

 ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มี
ความสลับ ซับซอ้นมาก แล้วสามารถสรุป
ความเขา้ใจของตนและ แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ได ้
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ในชีวิต ประจำวันของตน และบอก
ได้ว่าการตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือ
กับเพื่อน 
ในการแกป้ัญหา โดยใช้วธิีการที่เลอืกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผล 
การแก้ปัญหา 
- สามารถคดิคล่อง คดิหลากหลาย คิด
ยืดหยุ่น คิดจินตนาการ และคิดริเริ่ม
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนสรปุการแต่งกายได้ถูกต้อง  

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมนิผลงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน  

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย  และมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมนิตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผลการแต่งกายด้วยตนเอง 

คำอธิบายระดบัคุณภาพ / ระดับคะแนน 
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

 แต่งกายได้ด้วยตัวเอง   
 ครบทุกข้ันตอนโดยไม่ 
 ต้องมีผู้ช่วยเหลอื 
หรือแนะนำ 
ผลการแต่งกายถูกต้อง
เรียบร้อย 

แต่งกายได้ด้วยตัวเอง   
ครบทุกข้ันตอน โดยไม่
ต้องมีผู้ช่วยเหลือ 
หรือแนะนำ แต่ผล 
การแต่งกายไม่ถูกต้อง
เรียบร้อย 

แต่งกายได้ด้วยตัวเอง
แต่มีบางข้ันตอนต้อง
มีผู้แนะนำจึงทำได ้

แต่งกายได้ด้วยตัวเอง
แต่มีบางข้ันตอนต้อง
มีผู้ช่วยเหลือจึงทำได้ 

ไม่สามารถแต่งกาย
ได้ด้วยตัวเอง 
แม้ได้รับคำแนะนำ
ต้องช่วยเหลือ 
ทุกข้ันตอน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 13 ดี 

6 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 6 ปรับปรุง 

 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน 
เรื่อง ขั้นตอนการแต่งกายด้วยตนเอง 

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความมาใส่ลงในแผนภาพความคิด
แบบขั้นบันได  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดแสดงขั้นตอนการแต่งกาย 
 
 
 

ชื่อ ................................................................................. เลขท่ี....................ชั้น ..................... 
 

     สำรวจความเรียบร้อยของ
ตนเอง  ถ้าต้องออกไปข้างนอก
ให้สวมรองเทา้ก่อน 

 

     สวมกางเกงหรือกระโปรง  
แล้วรูดซิป  หรอืติดกระดุมให้
เรียบร้อย 

         สวมเสื้อ  ถ้ามีกระดุม   
         ติดให้เรียบร้อย 

     

    สวมใส่ชุดชั้นในให้เรียบร้อย 

ขัน้ตอนที่  1  ( ..................... ) 

ขั้นตอนที่  2  ( ..................... ) 

ขั้นตอนที่  3  ( ..................... ) 

ขั้นตอนที่  4  ( ..................... ) 

ก ข 

ค ง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าของหน ู        เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การดูแลรักษาเครือ่งแต่งกาย         เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
วันที่สอน.................................... เดือน.............................................................. พ.ศ. ................................ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มทัีกษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒     ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นการช่วยให้สามารถใช้งานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้นาน
ขึ้น  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายดูใหม่  น่าสวมใส่  เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็น  และเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 
 
3. สาระการเรียนรู ้

การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (K) 
  2. ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของตนเองได้  (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (A)  
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ครูนำภาพการแต่งกายที่แตกต่างกัน ๒ ภาพ 

ใหน้ักเรยีนดูหน้าชั้นเรียน 
 
 
                             
 
 
    
 
                             ภาพที่ ๑  

ภาพเด็กแต่งตัวด้วยเสื้อผา้ที่สะอาด  เรียบร้อย 
 
 
 
 
       
                             ภาพที่  ๒   

ภาพเด็กแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสกปรก 
  
      จากนั้นใหช้ว่ยกันเปรียบเทียบและแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพโดยตอบคำถาม ดังนี้ 
      - ภาพใดแสดงให้เห็นว่า  คนในภาพเป็นคนที่
รักษาความสะอาดได้ดี 
      - คนในภาพใด  มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่าย  เพราะ
เหตุใด 
      - นักเรียนควรแต่งกายตามคนในภาพใด เพราะ
เหตุใด 
      - นักเรียนจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
ผู้ปกครอง 
๒. นกัเรียนและครูช่วยสรปุ  และแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับภาพเพื่อให้นักเรยีนตระหนักถึงวามสำคัญ 
ของการแต่งกายและการรักษาความสะอาด 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมีความสามารถในการอ่านในระดับ 
A๑ ตามทีส่ถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำ
ความรู ้ข้อคิดจากสิ่งท่ีอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกบัเพื่อนๆ 
ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารแก้ปัญหาด้วยสันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่างง่ายเพื่อ
อธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องทาง
วิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหาถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผล
โดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความสลบั 
ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจของตนและ แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิด
จินตนาการ และคิดริเริ่มเกีย่วกับสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัว 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจทำงานให้
สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
 ภาพการแต่งกาย 
  
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
๓. นักเรียนร่วมกันบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกายไม่ให้สกปรก  ดังนี ้

- กินอาหาร  ดื่มน้ำด้วยความระมัดระวัง 
- ก่อนนั่งเก้าอี้ควรสำรวจว่าสะอาดหรือไม่ 
- ควรผูกผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง  เมื่อช่วยพ่อแม่ทำอาหาร 

    -  ใช้กระดาษชำระ หรือผ้าเช็ดมือ  เช็ดปากทุกครั้ง 
        - ไม่ควรเล่นใกล้บริเวณที่มีนำ้ขัง  เพราะอาจมีน้ำ 
กระเด็นมาถูกเสื้อผ้า 
        - เมื่อเสื้อผ้ามีรอยเปื้อนให้ใชน้้ำถูบริเวณรอยเปื้อน 
แล้วขยี้เพื่อไม่ให้รอยเปื้อนฝังลึก 
        - ขณะสวมหรือถอดเสื้อผ้าต้องทำด้วยความ
ระมัดระวังไม่ดึงหรือกระชาก 
      ครูให้นักเรียนแสดงความคิดว่า  นอกจากการดูแล
เสื้อผ้าไม่ให้สกปรกแล้วต้องดูแลเรื่องอืน่หรือไม่อย่างไร( ดูแล
ไม่ให้สูญหาย  โดยเก็บให้เป็นระเบยีบ เช่น  วางรองเท้าเป็นคู่   
ในชั้นหรือที่วางรองเท้า  เสื้อผ้าท่ีถอดแล้วใส่ตะกร้า 
ผ้าเช็ดตัวใช้แล้วผึง่ให้แห้ง  )  
  ๔. ให้นักเรยีนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  แล้วส่งตัวแทนจับสลาก
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการดูแลเส้ือผ้าเครื่องแต่งกายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ กลุ่มละ 1 เรื่อง เช่น  
        1) การรับประทานอาหาร 
        2) การนั่งตามสถานที่ตา่งๆ 
        3) การเล่น 
        4) การสวมและถอดเสื้อผ้า 
  5. นักเรียนและครูช่วยสรุปความรูท้ี่ได้จากการเรียน 
แล้วเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแล
ความสะอาดของเสื้อผ้า  เครื่องแต่งกาย  เพราะสามารถ
ป้องกันฝุ่นละอองและเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้  รวมทั้ง
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ด้วย 

 การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโตแ้ย้ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามรว่มมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงานให้
ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
ในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด 
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อน
ในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกวธิีการดูแลรักษา 
เครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง  

 
สอบถาม 

 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ 

 
 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8-9 คะแนน ดี 
5-7 คะแนน พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 คะแนน ปรบัปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนรว่มทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น 
 

ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

ร้อยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

- มีการวางแผนร่วมกันทุกคน 
- แสดงไดเ้หมาะสมกับหัวข้อ   
- การแสดงน่าสนใจ  พูดเสียงดัง 
- ใหค้วามสนใจ  ปรบมือ 
เมื่อกลุ่มอื่น  แสดง 
( ปฏิบัติครบ 4 ขอ้ ) 

- มีการวางแผนร่วมกันทุกคน 
- แสดงได้เหมาะสมกับหัวข้อ   
- การแสดงน่าสนใจ  พูดเสียงดัง 
- ใหค้วามสนใจ  ปรบมือ   
  เมื่อกลุ่มอื่นแสดง 
 ( ไม่ปฏิบัตข้ิอใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ ) 

- ไม่มีการวางแผนร่วมกันทุกคน 
- แสดงได้เหมาะสมกับหัวข้อ   
- การแสดงน่าสนใจ  พูดเสียงดัง 
- ใหค้วามสนใจ  ปรบมือ   
  เมื่อกลุ่มอื่นแสดง 
(ไม่ปฏิบัติมากกว่า 2 ข้อใน 4 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าของหน ู        เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การแต่งกายของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันทีส่อน................................... เดือน................................................................ พ.ศ. ............................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มทีักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจติสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

ประชาชนที่อยูใ่นกลุ่มประเทศอาเซียนแต่ละประเทศมีรูปแบบการแต่งกาย  ลักษณะของเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายที่มีความแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับความเป็นมาและวัฒนธรรมดา้นการแต่งกายของประเทศนั้น 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
      การแต่งกายของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. บอกลักษณะการแต่งกายของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้  (K) 
   2. ระบายสีภาพการแต่งกายของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้  (P) 
   3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน   
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ครูนำภาพ/ตุ๊กตาที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของไทย   

และเวียดนามให้นักเรียนดู  
 
 
 
 
        
      จากนั้นให้ร่วมกันตอบคำถาม  ดงันี ้
       - การแต่งกายทั้ง 2 ภาพมีความเหมอืนหรือแตกตา่งกนั  
อย่างไร 
      - มีส่วนประกอบใดเรียกว่าเสือ้ผ้า   และส่วนใดเป็น 
เครื่องแต่งกาย 
      - ทั้ง 2 ภาพนี ้เป็นคนประเทศเดียวกันหรือไม่  
เพราะเหตุใด 
   2. นักเรยีนและครูรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนว่ามีทั้งหมดกี่ประเทศ อะไรบ้าง ภาพการแต่งกาย 
ทั้ง 2 ภาพที่ครูให้ดูเป็นประเทศในกลุม่อาเซียนหรอืไม่ 
   3. ให้นักเรยีนแบ่งเป็น 9 กลุ่ม ร่วมกันสังเกตลักษณะ 
การแต่งกายของชุดประจำชาติของไทย  แล้วตอบคำถาม ดังนี้ 
       - การแต่งกายของชายไทยมีลักษณะอย่างไร 
       - การแต่งกายของหญิงไทยมีลักษณะอย่างไร 
       - ลักษณะการแต่งกายของไทยมีลักษณะที่โดดเด่นอย่างไร   
       - จะสังเกตอย่างไรจึงจะรู้ว่าเป็นการแต่งกายของชาติไทย 
   4. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มศึกษาภาพ/ตุ๊กตาที่แต่งกายด้วยชุด
ประจำชาติของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนอีก 9 ประเทศ 
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
       - มีส่วนประกอบใดเรียกว่าเสื้อผ้า  และส่วนใดเป็น 
เครื่องแต่งกาย 
       - การแต่งกายของผู้ชายมีลักษณะอย่างไร 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสนิใจเชื่อ 
และนำความรู ้ข้อคิดจากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- ควบคุมอารมณ ์ปรับตัว รว่มเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได ้รู้จักแบ่งปัน สามารแก้ปัญหาด้วย 
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลองอย่าง
ง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและความคิด 
ของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้านเกี่ยวกับ
เรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาถกเถียงกัน
สามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐานประกอบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
       - การแต่งกายของผู้หญิงมลีักษณะอย่างไร 
       - มีลักษณะการแต่งกายที่โดดเด่นอย่างไร   
       - จะสังเกตอย่างไรจึงจะรู้ว่าเป็นการแต่งกายของชาตินั้น 
       จากนัน้ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอตามหัวข้อทีไ่ด้รับมอบหมาย 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปลักษณะชุดประจำชาติของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศว่าแต่ละ
ประเทศมีความแตกต่างกัน  บางประเทศอาจมีความคล้ายกัน 
เชน่  ไทย  ลาว  กัมพูชา แต่เม่ือพิจารณาลักษณะเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายให้ดี 
จะเห็นว่าทุกประเทศมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  
   6. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันระบายสีภาพการแต่งกายของ
กลุ่มประเทศอาเซียนแผ่นละ 1 ประเทศ  และเขียนชื่อประเทศ  
 ( ขนาดครึ่ง A 4 ) แล้วนำผลงานจัดเป็นรูปเล่ม 

 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ฟัง/อ่านข้อมูลเรื่องราวสั้นๆที่ง่าย ๆ ไม่มีความ
สลับ ซับซ้อนมาก แล้วสามารถสรุปความเข้าใจ
ของตนและ แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได ้
- สามารถคิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดยืดหยุ่น คิด
จินตนาการ และคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆที่อยู่
รอบตัว 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงานให้
ดีที่สดุและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จ
ในการทำงานร่วมกัน 
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อนัดีของเพื่อน
ในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพภาพ/ตุ๊กตาที่แต่งกายด้วยชุดประจำชาตขิองประเทศในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
 2.  ภาพการแต่งกายในกลุ่มประเทศอาเซียนสำหรบัระบายส ี

4. สีไม ้
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกลักษณะการแต่งกาย 
ของประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ได้ถูกต้อง  

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบตรวจผลงาน 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมนิกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมนิกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผลการนำเสนอผลงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

 - นำเสนอครบทกุหัวข้อที่กำหนด   
 - ข้อมูลมีความถูกต้อง 
 - พูดเสยีงดัง  ชัดเจน 
 - มั่นใจในตัวเอง   
 ( ทำได้ครบ 4 ข้อ ) 

 - นำเสนอครบทกุหัวข้อที่กำหนด   
 - มีความถูกต้อง 
 - พูดเสียงดัง  ชดัเจน 
 - มั่นใจในตัวเอง   
( ขาด 1 ข้อ ) 

 - นำเสนอครบทกุหัวข้อที่กำหนด     
 - มีความถูกต้อง 
 - พูดเสียงดัง  ชดัเจน 
 - มั่นใจในตัวเอง   
( ขาด 2 ข้อ ) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 9 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น 
 

ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
 

รอ้ยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 
 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ตัวอย่างภาพการแต่งกาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
          

  กัมพูชา           บรูไน                                            ไทย 
 

 
 
 
 
 
                                                                             
                                                                 
 
 
  เวียดนาม                                        พม่า                                        สิงคโปร ์
 
 
 
 
 
           
 
 
               
     มาเลเซีย                                   ลาว                                         อินโดนเีซีย 
             
 
 
                  
 
 
 

ฟิลิปปินส ์
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ตัวอย่างภาพระบายสี (อินโดนีเซีย) 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สิงคโปร์) 
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(เวียดนาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลาว) 
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(มาเลเซีย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ฟิลิปปินส์) 
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(พม่า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ( บรูไน) 
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(ไทย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(กัมพูชา) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  อาหารดีมีประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัด 
 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.1/1) 
 2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.1/2) 
 3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรอืร้นและตรงเวลา (ง 1.1 ป.1/3) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

อาหารด ี
มีประโยชน ์

 

ภาษาไทย 
•  การอา่นบัตรคำ  บัตรภาพ  แถบ
ข้อความ แถบประโยค 
• การพูดแสดงความคดิเห็น 

• การเขียนแผนภาพขัน้ตอน 

 
 

ศิลปะ : ทัศนศิลป ์
•  การวาดภาพและระบายสี 

วิทยาศาสตร ์
• การสังเกต  วิเคราะห์และรวบรวมข้อมลู  
เก่ียวกับความหมาย ประโยชนข์องอาหาร 
การใช้อปุกรณ์อยา่งถูกวิธี   
• การจำแนกประเภทของอาหาร 

 
 

ภาษาอังกฤษ 
•  การบอกชือ่อาหาร   
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารดีมปีระโยชน ์       เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายของอาหาร                                    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน.................................... เดือน.............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู ้        
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

อาหารเป็นสิ่งที่รับประทานแล้วใหป้ระโยชน์แก่ร่างกาย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     ความหมายของอาหาร 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธบิายความหมายของอาหาร (K) 
  2. จำแนกสิ่งที่เปน็อาหารและสิ่งที่ไม่เป็นอาหาร (P) 
  3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
4.  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5.  ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
6.  ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมัน่ในการทำงาน      
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

  1. ให้นักเรียนดภูาพถ่ายอาหาร (ภาพที่ 1) และ ภาพถ่าย 
ของเล่น (ภาพที่ 2) อย่างละ 1 ภาพ แล้วร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
       - สิ่งของในภาพ ภาพที่ 1 คอือะไร ( แตงโม watermelon) 
       - สิ่งของในภาพ ภาพที่ 2 คอือะไร (ตุ๊กตาหมี teddy bear) 
       - สิ่งของในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร 
(สิ่งของในภาพที่ 1 กินได้ สิ่งของในภาพท่ี 2 กินไม่ได้) 
       - สิ่งของที่กินได้เหมือนภาพที่ 1 มีอะไรบ้าง 
 จากนั้นครูบันทึกคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพ 
บนกระดาน ดังนี ้(ตัวอย่าง) 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลที่ต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชน์ในชวีติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งท่ีสามารถทำได้ และสิ่ง
ที่ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คำศพัท์ที่พบ
บ่อยๆ และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว 
 
 
 
 
 
 
 

ผัก 

ผลไม้ 

ขนม 
ไข ่

น้ำ 

ลูกอม 

เหล้า 

ไส้กรอก 

นม 

ข้าว 

น้ำอัดลม 

สิ่งที่เรา 
รับประทานได ้
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
     ครูและนักเรียนร่วมกันบอกชือ่คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสิ่งที่
นักเรียนยกตัวอยา่ง 
   2. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนภาพสิ่งท่ีคนเรารับประทานได้  โดยตอบคำถามดังนี้ 
     - จากแผนภาพสิ่งใดบ้างที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 
    - จากแผนภาพสิ่งใดบ้างท่ีรับประทานเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย 
    โดยครบูนัทึกคำตอบของนักเรียนลงในตารางบนกระดาน  ดังนี ้
( ตัวอย่าง ) 
 
 
 
 
 
 
 
  -  นักเรยีนควรจะเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์
หรือไม่มีประโยชน์  (เลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์) 
  -  เพราะอะไรจึงต้องเลือกรับประทานแต่สิ่งที่มี
ประโยชน์  (เพราะ ต้องการให้ร่างกายแข็งแรง ) 
   3. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปความหมายของอาหาร  ดังนี้ 
“สิ่งท่ีรับประทานแล้วมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย เรียกว่า อาหาร” 
อาหารทีดี่มีประโยชน์จะชว่ยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง  ไม่
เจ็บป่วยง่าย  อาหารที่รับประทานแล้วมีประโยชน์  เช่น  ข้าว  นม 
ไข ่ ถัว่เมลด็แห้ง  ผัก  ผลไม้  น้ำ  เนื้อสัตว์  อาหารทะเล   
เป็นต้น 
   4. ให้นักเรยีนแต่ละคนทำใบงาน เรื่อง วาดภาพอาหารและ
ระบายส ี คนละ 1 ชนดิ  แล้วนำมาจัดแสดงร่วมกันบนกระดาน 
หรือป้ายนิเทศ 
   5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ภาพอาหารที่นักเรียนวาดว่าแต่ละภาพนั้นเรียกว่าอาหาร
หรือไม่ เพราะอะไร  

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตัง้ใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
 

 

 ส่ิงที่รับประทานแล้วไม่มีประโยชน ์  สิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน ์

     น้ำ           ผลไม ้        
     ไข ่            ผกั       
     ขา้ว          นม 
     ไส้กรอก 

             นำ้อัดลม 
             ลูกอม 
             ขนม 
             เหล้า      
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8. สือ่และแหล่งการเรียนรู้ 
1. ภาพอาหาร  ภาพตุ๊กตา 
2. ใบงาน เรื่อง วาดภาพอาหารและระบายสี   

 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกความหมายของอาหารได ้

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน     

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
เกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพอาหาร 

คำอธิบายระดบัคุณภาพ / ระดับคะแนน 
5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ระบายสีอยูใ่นภาพ
ทีว่าด 

3. สะอาด เรียบรอ้ย   

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์   
2. ระบายสีอยูใ่น
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ที่ไม่สะอาด หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด  
 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์  
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ทีไ่ม่สะอาด หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด 

1. ภาพที่วาดไม่
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอก
ภาพที่วาด 
3. สะอาด/บางส่วนมี
รอยลบที่ไม่สะอาด 
หรือวาดเส้นซ้ำๆ โดย
ไม่ลบให้สะอาด 

การวาดภาพไม่
เสร็จสมบูรณ์เวลา 
 

 

 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไมม่ีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 8 ดี 
5 - 6 พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง  วาดภาพและระบายสอีาหาร 

 
  คำสั่ง  ใหน้ักเรยีนวาดภาพอาหารและระบายสีให้สวยงามในกรอบด้านล่าง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่ออาหาร ................................................................................ 
 
 
 

ชื่อ ......................................................................... เลขท่ี..................ชัน้................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 อาหารดีมปีระโยชน ์       เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรยีนรู้ที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของอาหาร                                     เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
วันที่สอน................................... เดือน............................................................... พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ดั 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

อาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์แตกต่างกัน  ในวันหนึ่ง ๆ  จึงต้องรับประทานอาหารหลายอย่างเพื่อให้
ร่างกายได้รับประโยชน์ครบถ้วน 
       
3. สาระการเรียนรู ้
      ประโยชน์ของอาหาร 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายความหมายของอาหารแต่ละประเภท (K) 
  2. จำแนกอาหารหลัก 5 หมู่ ลงในแผนภาพ (P) 
  3. แสดงความกระตือรือร้นในการทำงาน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
      4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน    
   
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ครูติดเนื้อเพลง อาหารดี บนกระดาน ร้องให้นักเรียนฟัง 

ทีละบรรทัดแล้วให้นักเรียนร้องตาม 
เพลงอาหารด ี

อาหารดนีั้นมีประโยชน ์
คือ ผักสดและเนื้อหมู ปู ปลา 
เป็ด  ไก่  ไข่ นม และผลไม้นานา 
ล้วนมีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อร่างกาย 

  2. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เพลงอาหารด ีโดยตอบคำถาม ดังนี้  
      - จากเนื้อเพลงอาหารดี มีอะไรบ้างเป็นอาหารที่มีประโยชน ์
( ผักสด เนื้อหมู ปู ปลา เป็ด ไก่ ไข่ นม ผลไม้)                                                                                                                                                                              
      - ในแต่ละวนันักเรียนรบัประทานอาหารเหล่านี้บ้างหรือไม่ 
(รับประทาน / ไม่รับประทาน) 
      - ถ้ารับประทานอาหารเหล่านี้ทุกวันนักเรียนจะได้รับ
ประโยชน์อย่างไร (ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย) 
  3. ครูภาพอาหารหลัก 5 หมู่ และประโยชน์ให้นักเรียนดูและ
อธิบายให้ฟังว่าอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์แตกต่างกัน
อย่างไร ดังนั้นเราจึงต้องรับประทานอาหารหลายๆอย่างในแต่ละ
วันเพื่อใหร้่างกายไดร้ับประโยชน์ครบถ้วน ดังนี ้  
     หมู่ที่ 1  ได้แก่ อาหารประเภท เนื้อสัตว์ อาหารทะเล นม ไข่ 
ถั่วเมล็ดแห้ง มสีารอาหารประเภท โปรตีน ชว่ยให้ รา่งกาย 
เจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
     หมู่ที่ 2  ได้แก่ อาหารประเภทข้าว แป้ง  เผือก  มัน  น้ำตาล  
ขนมปัง  มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งให้พลังงานแก่
ร่างกาย 
     หมู่ที่ 3  ได้แก่ อาหารประเภทผักต่างๆ มีสารอาหารประเภท
วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้ ตามปกติ และ
ขับถ่ายสะดวก 
     หมู่ที่ 4  ได้แก่ อาหารประเภทผลไม้ มีสารอาหารประเภท 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรนิธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตวั ร่วมเล่นและ 
เรียนกับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลอง
อย่างง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 



98 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
วิตามินและเกลือแร่ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกต ิ
     หมู่ที่ 5  ได้แก่ อาหารประเภทน้ำมันและไขมัน เช่น น้ำมัน
พืช น้ำมันสัตว์  เนยแท้ เนยเทยีม ชีส  มีสารอาหาร ประเภท
ไขมัน  ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 
   4. ให้นักเรยีนแบ่งเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นครูแจกบตัรภาพอาหาร
หลัก 5 หมู่ให้กลุม่ละ 1 ชุด แต่ละชดุภาพต้องไม่ซ้ำกัน 
   5. ครูเขียนแผนภาพจำแนกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ จากนั้น
ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มนำภาพไปติดลงในแผนภาพ โดยมีครูเปน็ 
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  ดังนี้  คนเราตอ้งรับประทาน
อาหารหลายชนิดในแต่ละวันเพื่อให้ได้รับประโยชน ์ครบถ้วน 
   7. ครูอ่านสถานการณ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารให้
นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น   
ดังตัวอย่าง 
      - ถ้าท้องผูกเป็นประจำควรรับประทานอาหารประเภทผัก
และผลไม้  หรือ  เนื้อสัตว(์ผักและผลไม้) 
      - ถ้าต้องการให้มีส่วนสูงและนำ้หนักที่เหมาะสมควร
รบัประทานนมและไข่หรือ  ข้าวและมัน(นมและไข่) 
      - ถ้าต้องการเพิ่มพลังให้ร่างกายควรรับประทานเนยและ
น้ำมันหรือ ขนมปังและข้าว(ขนมปังและข้าว) 

- ในฤดูหนาวเราควรรับประทานไข่หรือเนยเพื่อให้ร่างกาย 

 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอยา่งไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหาและช่วยกลุม่
แก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสรา้งและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ 

หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 2 

หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 1 

อาหารหลัก  
5  หมู ่
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
อบอุน่ ( เนย ) 
 
   8. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น
ว่าคำตอบจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของนักเรียนถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร  ถ้าไม่เหมาะสมจะปรบัปรุงแก้ไข
อย่างไร 
   9. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยตอบคำถามว่า  
นักเรียนจะเลือกกินอาหารที่ชอบหรือ อาหารที่มีประโยชน์ เพราะ
อะไร 
   10. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของอาหาร 

เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหาโดยสันติวิธ ี

 
8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. เพลงอาหารด ี
      2. ภาพอาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับให้นักเรียนทำกิจกรรม เช่น  

- ไข ่ นม  เนือ้หมู  ปลา  กุ้ง   
- ผักกาดขาว  มะเขือเทศ  ถั่วงอก  ถั่วฝักยาว  คะน้า 
- เนย  น้ำมันพืช  กะทิ  มาการีน  มันหม ู
- ฝรั่ง  ชมพู่  มะละกอ  สับปะรด  กล้วย 
- ข้าว  ขนมปัง  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่  เส้นหมี่   

      3. ภาพอาหารหลัก 5 หมูแ่ละประโยชน ์
 4. สถานการณ์เกีย่วกับการรับประทานอาหารให้เหมาะสม 
      5. ใบงาน เรื่อง ประโยชน์ของอาหาร 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกความหมายของอาหารแต่ละ
ประเภทได ้

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมนิกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
แบบประเมินการจำแนกอาหารหลัก 5 หมู ่

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม

ทำกิจกรรม  
มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมส่ีวนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

จำแนกได้ถูกต้อง 
ทุกภาพ ( 5 ภาพ) 
 

จำแนกได้ถูกต้อง  
4 ภาพ 
 

จำแนกได้ถูกต้อง  
3 ภาพ 

จำแนกได้ถูกต้อง  
2 ภาพ 

จำแนกได้ถูกต้อง  
1 ภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11 - 13 ดี 
8 – 10 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง ประโยชนข์องอาหาร 

 
  คำสั่ง  ใหน้ักเรยีนโยงเส้นจบัคู่ภาพอาหารกับประโยชนใ์ห้สัมพันธ์กนั 
 
 

       O         O ร่างกายเจริญเติบโต 
 
 

 
       O               O มีแรง กำลัง ในการทำงาน 

 
 

 
       O               O ขับถา่ยเป็นประจำ ทอ้งไม่ผูก 

 
 

 
                                        O            O ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 
 

 
        O      O ใหป้ระโยชน์เช่นเดียวกบัข้าว 

 
 

 
 
 
 

ชื่อ ................................................................................... เลขที่...................ชั้น ...................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารดีมปีระโยชน ์        เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความหมายและวิธีการประกอบอาหาร                 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน................................... เดือน .............................................................. พ.ศ. ............................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การประกอบอาหาร  เป็นการจัดเตรียมและปรุงอาหารให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ ก่อนนำมารับประทาน
เพื่อให้อาหารปราศจากเชื้อโรค  รับประทานได้อย่างปลอดภัย  และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความหมายและวิธีการประกอบอาหาร 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. อธบิายความหมายและวิธีการประกอบอาหาร (K) 
  2. จำแนกวิธีการประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน (P) 
          3. เห็นประโยชนข์องการประกอบอาหาร (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร ์
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. ให้นักเรยีนสังเกตภาพ 2 ภาพ  ได้แก่  
       
                              
 
  
 
           (ภาพที่ 1)                          (ภาพท่ี 2)   
  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามดังนี้ 
      - (ภาพที่ 1) อาหารในภาพคอือะไร (กุง้สด) 
      - (ภาพที่ 2) อาหารในภาพคอือะไร (ฝรั่ง) 
      - อาหารในภาพใดรับประทานได้ทันที (ภาพที่ 2) 
      - อาหารในภาพใดต้องทำให้สุกจึงจะรับประทานได้  
        (ภาพที่ 1) 
      - เพราะอะไรจึงต้องทำอาหารให้สุกก่อนรับประทาน (เพื่อจะ
ได้รับประทานอยา่งปลอดภัยจากเชื้อโรคและพยาธิ) 
   2. ครูอธิบายความหมายของการประกอบอาหารให้นักเรยีนฟัง  
จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประกอบว่ามีอาหารใดบ้างที่
ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทาน และมีอาหารใดบ้างที่ไม่ต้องปรุงให้
สุกก่อนรับประทาน และเมื่อรับประทานอาหารที่ปรุงให้สุกแล้วจะ
เกิดผลดีอย่างไร   
   3. ครูเขียนหรอืให้นักเรียนอ่านแถบประโยคความหมายของ
วิธีการประกอบอาหารที่ปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก 
และให้นักเรียนรว่มตอบคำถามดังนี้ 
      - การนำอาหารใส่หม้อและนำ้  นำไปตั้งไฟจนสุกเรียกว่า 
......  (การต้ม)        
      - การนำอาหารใส่ในกระทะที่มีน้ำมันมากตั้งไฟจนสุกเรียกว่า
......  (การทอด) 
      - การนำอาหารใส่ในกระทะที่มีน้ำมันน้อยตั้งไฟใช้ตะหลวิ
กลับอาหารไปมาจนสุกเรียกว่า.......( การผัด ) 
      - การนำอาหารใส่ลังถึงตั้งไฟจนอาหารสุกเรียกว่า 
......(การนึ่ง) 

 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดลอ้มรอบตวั โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงทีอ่่านไปใช้ประโยชนใ์นชวีติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และส่ิง
ที่ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมแิบบจำลอง
อย่างง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
       - การนำอาหารวางเหนือไฟอ่อนๆจนอาหารสุกเรียกว่า  
....... (การย่าง) 
   4. ให้นักเรยีนยกตัวอย่างอาหารที่ปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
นักเรียนรู้จัก โดยครูให้คำถามดังนี้ 
 - วิธีการปรุงอาหารให้สุกได้แก่อะไรบ้าง (ต้ม ทอด) 
 - อาหารที่ปรุงใหสุ้กด้วยวิธีการต้มได้แก่อะไรบ้าง (ไข่ต้ม  
ต้มยำ) 
 - อาหารที่ปรุงใหสุ้กด้วยวิธีการทอดได้แก่อะไรบ้าง (ไข่เจียว 
ไข่ดาว) 
 - อาหารที่ปรุงใหสุ้กด้วยวิธีการทอดได้แก่อะไรบ้าง (ไข่เจียว 
ไข่ดาว) 
        - อาหารทีป่รุงให้สุกด้วยวิธกีารนึ่งได้แก่อะไรบา้ง (ห่อหมก  
ขนมจีบ) 
 - อาหารที่ปรุงใหสุ้กด้วยวิธีการย่างได้แก่อะไรบ้าง (ไก่ย่าง  
ปลาย่าง) 
   5. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและ
วิธีการประกอบอาหารว่า การจัดเตรียมและปรุงอาหารให้สุกด้วย
วิธีการต่างๆ เรียกว่าการประกอบอาหาร 
  6. ให้นักเรยีนแบ่งเปน็ 5 กลุ่ม จากนั้นครเูขียนหรอืติดแผนภาพ
วิธีการประกอบอาหารไว้บนกระดานให้นักเรียนอ่านชื่อวิธีการ
ประกอบอาหารพร้อมกัน 
   7. ครูแจกภาพอาหารง่ายๆ หรือบัตรคำชื่ออาหารกลุ่มละ 
5 ชนิด ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ใหช้่วยกันนำภาพ/บตัรคำติดลงใน
แผนภาพกระดานให้สัมพันธ์กันทีละกลุ่ม 
   8. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนภาพจำแนกอาหารตามวิธีประกอบอาหารของ
นักเรียนว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   9. นักเรยีนและครูรว่มกันสนทนาเรื่องอาชีพที่เกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารวา่มีอะไรบ้าง  นักเรียนชอบหรือไม่  หากจะทำ
อาชีพดังกล่าวต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง 
    10. ให้นักเรยีนทำใบงาน เรื่อง วาดภาพอาหารที่ปรุงสุกด้วย
วิธีต่าง ๆ 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสนิใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนบัสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให ้
เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
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8. สื่อการเรียนรู้ 
  1. ภาพกุ้งสด ปลาสด หรือไก่สด และภาพฝรั่ง  ส้มเขียวหวาน  หรอืเงาะ 
  2. แถบประโยคความหมายของวิธีการประกอบอาหาร 
  3. แผนภาพวธิีการประกอบอาหาร การต้ม  การทอด  การผัด  การนึ่ง  การย่าง 
  4. ภาพอาหารหรอืบัตรคำชื่ออาหาร 
   - การต้ม  เช่น  ไข่พะโล้   แกงเขียวหวาน  แกงส้ม  แกงจืด  ต้มยำไก่ 
   - การทอด  เช่น  ปลาทอด  เฟรนช์ฟราย  ไข่ดาว  ไข่เจียว  หมูทอด 
   - การผัด  เช่น  ขา้วผัด  ผัดกระเพรา  ผัดวุ้นเส้น  ผดัซีอิ๊ว  ผัดคะน้าหมูกรอบ 
   - การนึ่ง  เช่น  ซาละเปา  ขนมจีบ  ห่อหมก  ขนมมัน  ขนมกล้วย  
   - การย่าง  เช่น  หมูปิ้ง  หมูสะเต๊ะ  ไก่ย่าง  ปลาเผา  กุ้งเผา 
      5. ใบงาน เรื่อง การประกอบอาหารให้สุกด้วยวธิีต่าง ๆ 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกความหมายและวิธีการ
ประกอบอาหารได ้

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

 
แบบประเมินการจำแนกวิธีการประกอบอาหาร 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

จำแนกได้ถูกต้อง 
ทุกภาพ (5 ภาพ) 

จำแนกไดถู้กต้อง  
4 ภาพ 

จำแนกได้ถูกต้อง  
3 ภาพ 

จำแนกได้ถูกต้อง  
2 ภาพ 

จำแนกได้ถูกต้อง  
1 ภาพ 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11 - 13 ดี 
8 – 10 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 



108 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 

 
ใบงาน 

เรือ่ง  การประกอบอาหารให้สุกด้วยวิธตี่าง ๆ 
 

  คำสั่ง  ใหน้ักเรยีนนำชื่อวิธีการประกอบอาหารในกรอบ  เขียนใต้ภาพให้สัมพันธ์กัน ( 5 คะแนน ) 
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           ………………………                   ………………………                            ……………………… 
 
 
 
 
 
        
 
                             ………………………                           ……………………… 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

การย่าง 
 

การนึง่ 
 

การผัด 
 

การทอด 
 

การต้ม 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  อาหารดีมปีระโยชน ์       เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน .................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารได้เหมาะสมกับลักษณะงาน  จะทำให้การ
ประกอบอาหารเสร็จเร็ว  ปลอดภัย  ได้อาหารที่มีลักษณะด ี

   
3. สาระการเรียนรู้ 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. วิเคราะห์การใช้อุปกรณ์และเครือ่งมือในการประกอบอาหาร (K) 
  2. แสดงวิธีใช้อุปกรณแ์ละเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างปลอดภัย (P) 
  3. ทำงานด้วยความกระตือรือร้นและตรงเวลา (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนา กับนักเรียนว่า  ในหอ้งครัว 
ที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของอะไรบ้างที่ใช้ประกอบอาหาร 
 จากนั้นครูบันทึกคำตอบของนักเรียนลงในภาพบนกระดาน
(ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -  สิ่งของแต่ละอยา่งมีประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันหรือไม่ 
(แตกต่างกัน) 
   2. ครูติดภาพอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารบน
กระดานหรือนำของจริงมาให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น  เมื่อครูชี้หรือยกอุปกรณ์ชิ้นใด  ให้นักเรยีน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นทีละชิ้น ดังนี ้   
        -  ส่ิงนี้เรียกว่าอะไร (มีด) 
 -  สิ่งนีม้ีประโยชนใ์ช้สอยอย่างไร (ใช้หั่นอาหาร) 
      จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมเก่ียวกับประโยชน์
ของอุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหาร  พร้อมสาธิต
วิธีการใช้งานให้นักเรียนดู     
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่ง
ที่ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวธิี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลอง
อย่างง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งของในครัว 
ที่ใช้ประกอบอาหาร 

ครกและลูกครก 

มีด เขียง 

หม้อ 

กระทะ 
ตะหลิว 

ทัพพ ี

เตาอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   3. แบ่งนักเรยีนเป็น 4 กลุ่ม  จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มจับ
สลากการประกอบอาหารกลุ่มละ 1 ใบ แล้วรว่มกันวิเคราะห์และ
ส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรยีนว่า  การประกอบอาหารที่จับ
สลากได้นั้นควรใช้อุปกรณ์หรือเครือ่งมือใด  จากนั้นเลือกภาพ
อุปกรณ์ติดลงในแผนภาพบนกระดาน  
( ตัวอย่าง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. ให้นักเรยีนร่วมกันสรุปความรู้ว่า  การประกอบอาหารให้
เสร็จเร็วและปลอดภัยต้องเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้
เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้งานอย่างระมัดระวงั 
   5. ให้นักเรยีนทำใบงาน 

ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตัง้ใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
ภาวะผู้นำ 
- ทำหนา้ที่เปน็ผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ใสใ่จในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
 
 
 
 

ต้มไข่ 

ตำน้ำพริก 

 ทอดไก่ 
 หั่นหมู 

หม้อ 

 กระทะ 

ครก 

ลูกครก 

ทัพพ ี

ตะหลิว 

เขียง 

มีด
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8. สือ่การเรียนรู้  
 1. ภาพอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างง่ายที่ใช้ในการประกอบอาหาร หรอืของจริง เช่น  หม้อ  ทัพพี  กระทะ  
ตะหลิว  มีด  เขียง  กระชอน  ตะแกรง  เป็นต้น  
 2. สลากการประกอบอาหาร  ได้แก่  ต้มไข่  ทอดไก่  หั่นหมู  และตำน้ำพริก 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิง่ทีว่ัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกการใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการประกอบอาหารได ้

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

9 - 11 ดี 
6 - 8 พอใช้ 

ต่ำกว่า 6 ปรับปรุง 
              
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง  อุปกรณ์และเครือ่งมือที่ใชใ้นการประกอบอาหาร            

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนนำชือ่อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร                  
        เขียนในแผนภาพให้สัมพันธ์กัน ( 8 คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

ต้มไข่ 

ตำน้ำพริก 

 ทอดปลา 

 หั่นหม ู

หม้อ  กระทะ 

ครก 

ลูกครก 
 

ทัพพ ีตะหลิว 

เขียง 

มีด 



116 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   อาหารดมีีประโยชน ์       เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การใช้อุปกรณแ์ละเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี    เวลาเรยีน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน .............................................................  พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
        การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารทีเ่หมาะสมกับวิธีกาประกอบอาหาร  และใช้
อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง  จะทำใหก้ารประกอบอาหารเสร็จเร็วและมีความปลอดภัย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี   
       
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง (K)    
  2. ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างปลอดภัย (P) 
   3. ทำงานด้วยความกระตือรือร้นและตรงเวลา (A) 
              
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวนิัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ครูเตรียมอาหารสด  อุปกรณ์ประกอบอาหารให้กับนักเรียน 

4 กลุ่มเพื่อประกอบอาหาร  
      - ข้าวสวย 
      - ไข่เจียวใสผ่ัก 

    โดยครูและนักเรียนรว่มกันวางแผนการประกอบอาหาร ดังนี้ 
     - ให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

      - ตัวแทนกลุ่มจับสลากการใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร  
ได้แก่ 
          1) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ( หงุข้าว ) 

2) ครกและลูกครก ( โขลกพรกิไทย ) 
 3) เขียงและมดี ( หั่นต้นหอม ผักช ี) 
 4) กระทะไฟฟ้าและตะหลิว ( เจียวไข่ ) 
             - ครูสาธิตการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิด  เน้นย้ำถึงการใช้
งานอย่างระมัดระวัง 
   2. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ  โดย
จัดกิจกรรมเป็น 4 ฐาน  ให้นกัเรยีนฝึกการใช้ครกโขลกพริกไทย  
และหั่นต้นหอม  ผักชี  แล้วนำสว่นผสมท่ีได้จากการเตรียมมาทำไข่
เจียวโรยด้วยผักช ี และพริกไทย  โดยครูเดินดูและแนะนำในแต่ละ
ฐานอย่างใกล้ชิด   
   3. ให้นักเรยีนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้  การประกอบอาหารให้
เสร็จเร็วและปลอดภัยต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและใช้งานอย่างระมัดระวัง   
   4. ให้นักเรียนร่วมกนัรับประทานข้าว ไข่เจียว  โดยแบ่งใส่
ภาชนะใหน้ักเรียนแต่ละคน  ขณะนักเรียนรบัประทานครู
สอดแทรกเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหาร  และกระตุ้นให้
นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนครั้งนี้ไปใช้ในครอบครัว 
แต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วย  เพื่อความปลอดภัย 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่าน และสามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตดัสินใจ
เชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งท่ีอ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว รว่มเลน่และเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธ ี
การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลอง
อย่างง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรอืคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวทิยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ 
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  5. ให้นักเรยีนแสดงความคิดเห็นจากการเรียน  ดังนี้ 
         - นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการได้ฝึกประกอบอาหาร   
         - ถ้านักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองประกอบอาหารได้
ผู้ปกครองจะรู้สึกอย่างไร  และนักเรียนจะรู้สกึอย่างไร 
        - นักเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกวิธีและระมัดระวัง
หรือไม่  ผลที่ได้เป็นอย่างไร   
        - ถ้านักเรยีนใช้อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ถูกวิธีและไม่ระมัดระวัง 
ผลที่ได้จะเป็นอยา่งไร   

ทักษะการคิดขัน้สงูและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทีดี่โดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานทีดี่
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุม่แก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
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8. สื่อการเรียนรู้  
 1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหาร ได้แก่  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  ทัพพี  กระทะ  ตะหลิว  มีด  
เขียง  ครกและลกูครก ( ใช้ชนิดที่ทำจากไม ้)  ชาม  ส้อม  ภาชนะสำหรับใส่อาหารให้นักเรียนรับประทาน  
     2. สลากการประกอบอาหาร  ไดแ้ก่         

1) หม้อหุงข้าวไฟฟ้า    
2) ครกและลูกครก   
3) เขียงและมีด 

 4) กระทะไฟฟ้าและตะหลิว  
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการทำงาน 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 
3 - 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
              

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทำ
กิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วน
ร่วมทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม  

การใช้อุปกรณ์ประกอบ
อาหาร 

ใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
ถูกต้อง 

ใช้อปุกรณ์อย่างระมัดระวัง
แต่ไม่ถูกต้อง 
หรอืมีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่
เหมาะสม 

ใช้อุปกรณ์อย่างไม่
ระมัดระวังและไม่ถูกต้อง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3   อาหารดมีีประโยชน ์       เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ ์ฯ อย่างถูกวิธี             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................... เดือน............................................................... พ.ศ. ............................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพือ่ช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารถูกวิธีจะทำให้เกิดทักษะในการประกอบอาหาร  
อุปกรณ์  และเครือ่งใช้ในการประกอบอาหารไม่ชำรุด 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
       ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์  และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. บอกการใช้อุปกรณ์  และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี (K)  
  2. นำเสนอประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารที่ปลอดภัย (P) 
  3. มีความกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
   1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. ให้ตัวแทนนกัเรียน 2 คน  ออกมาแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์
ดังนี้ 
       คนที่ 1  ใชต้ะหลิวตักน้ำเปลา่ใส่ถ้วย  
       คนที่ 2  ใช้ทัพพีตักน้ำเปล่าใส่ถ้วย   
       ใหน้ักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามดังนี้ 
  - นักเรียนคนที่  1  ใช้อะไรตักน้ำ  (ตะหลวิ) 
  - นักเรียนคนที่  2  ใช้อะไรตักน้ำ  (ทัพพี) 
  - ถ้าต้องการตักน้ำได้เร็ว  และไมห่กเลอะเทอะ ควรทำตาม
นักเรยีนคนใด ( นกัเรียนคนที่ 2 ) 
   2. ครูติดแถบประโยคบนกระดานตอ่ไปนี้  แล้วอ่านนำให้
นักเรียนอา่นตาม 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่าน สามารถตั้งคำถามและ
หาข้อมูลท่ีต้องการคิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำ
ความรู้ ข้อคดิจากสิ่งที่อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่ทำ
ไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา 
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้ รู้จักแบง่ปัน สามารถแก้ปัญหาด้วย
สันตวิิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- สามารถเขียนแผนภาพแผนภูมิแบบจำลอง
อย่างง่ายเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจและ
ความคิดของตน 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกนัสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพื่อน
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการที่เลือกไวแ้ล้ว
ติดตามผลและประเมินผลการแก้ปญัหา 

มีทักษะ(ความชำนาญ)ในการประกอบอาหาร 

มีคนมาซื้ออุปกรณ์ประกอบอาหารของเรา 

มีคนมาขอให้เราทำอาหารให้รับประทาน 

ได้เป็นพ่อครัวระดบัโลก 

ปลอดภัยจากการถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวก  และมดีบาด 

มีคนรู้จักเรามากขึ้น 

ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการประกอบอาหาร 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   3. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าประโยคใด
เป็นประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบ
อาหารอย่างถูกวิธี  แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมานำแถบประโยค
ติดในแผนภาพ  ดังตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   4.  ให้นักเรยีน  2-3  คน  ออกมาเล่าประสบการณ์ที่เคยเกิด
ขึ้นกับตนเอง หรือเคยพบเห็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์  
และเครื่องมือในการประกอบอาหารให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง 
   5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหาร 
อย่างปลอดภัย  แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
   6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธี ดังนี้   
“ถ้าต้องการมีทักษะในการประกอบอาหาร  ยืดอายุการใช้งาน
อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอาหาร  และปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือประกอบอาหารอย่างถูกวิธี” 
   7. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามว่า   
ถ้าต้องการเป็นพ่อครัวระดับโลกนกัเรียนต้องมีความสามารถ
อะไรบ้าง 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ 
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเรจ็ในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของเพื่อน
ในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ตะหลิว  ทพัพี 
2. ภาชนะใส่น้ำ  ถ้วย 

 2.  แถบประโยค 
 

ประโยชนข์องการใช ้
อุปกรณ์และเครื่องมอื 
ในการประกอบอาหาร

อย่างถูกวิธ ี
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
นักเรียนบอกประโยชน์ของใช้อุปกรณ์
และเครื่องมือในการประกอบอาหาร
อย่างถูกวธิี  

 
 

ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผล 

การนำเสนอผลงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ประเมินการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน      

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  

แบบประเมินผลการนำเสนอผลงาน 
คำอธิบายระดับคณุภาพ / ระดับคะแนน 

2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
 - ข้อมูลมีความถูกต้อง 

  - พูดเสียงดัง  ชดัเจน 
   ( ทำได้ครบ 2 ข้อ ) 

 - มีความถูกต้อง 
 - พูดเสียงดัง  ชดัเจน 
    ( ขาด 1 ข้อ ) 

 - มีความถูกต้อง 
 - พูดเสียงดัง  ชดัเจน 
   ( ขาด 2 ข้อ ) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 – 5 ดี 
2 – 3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 
 

 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ต้นไม้ใกล้ตัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัด 
 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.1/1) 
 2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.1/2) 
 3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือรน้และตรงเวลา (ง 1.1 ป.1/3) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ต้นไม้ใกล้ตัว 

ภาษาไทย 
•  การอา่นบัตรคำ  บัตรภาพ  แถบ
ข้อความ แถบประโยค 
• การพูดแสดงความคดิเห็น 

• การเขียน 

 
 

ศิลปะ : ทัศนศิลป ์
•  การวาดภาพและระบายสี 

วิทยาศาสตร ์
• การสังเกต  วิเคราะห์และรวบรวมข้อมลู  
เก่ียวกับความหมาย ประเภทของงานเกษตร  
การใช้อุปกรณ์อยา่งถูกวิธี   
• การจำแนกประเภทของงานเกษตร 

 
 

ภาษาอังกฤษ 
•  การบอกชื่อพืช  สัตว ์
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ต้นไม้ใกลต้ัว             เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน.................................... เดือน............................................................... พ.ศ. ............................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

งานเกษตร  เป็นการนำผลผลิตจากการปลกูพชืและเลี้ยงสัตว์มาใช้ประโยชน ์
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายความหมายของงานเกษตร (K) 
 2. จำแนกงานเกษตรและงานที่ไม่ใช่งานเกษตร (P) 
 3. เห็นคณุค่าของงานเกษตรที่มีต่อการดำรงชีวิต (A) 

 
5. สมรรถนะหลกั 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

 1. ครูและนักเรยีนร่วมกันสนทนา ดังนี้   
       - ที่บ้านของนักเรียนปลูกต้นไม้อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ
ต้นมะม่วง ดอกมะลิ  ต้นพริกข้ีหน)ู 
     - ต้นไม้ที่ปลูกมีประโยชนอ์ยา่งไร (ตัวอย่างคำตอบ
รับประทาน / ขาย) 
     - ที่บ้านของนักเรียนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ  ไก่ 
แมว กระต่าย  นกแก้ว) 
    - สัตว์ทีเ่ลี้ยงมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ไก่  เลีย้ง
ไว้กินไข่และเนื้อ / กระต่ายเลี้ยงไวข้าย) 
  2. ครูอธบิายใหน้ักเรียนฟังวา่  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์จัดเปน็
งานเกษตรประเภทหนึ่ง นอกจากจะเป็นอาหารแล้วยังนำ
ผลผลิตที่ได้จากพืชและสัตว์มาสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวได้อีกด้วย 

   3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  จากนั้นครูเขียน
หัวข้อแผนภาพบนกระดาน  ดังนี้ 

- งานเกษตร 
- ไมใ่ช่งานเกษตร  

    ครูนำบัตรภาพงานเกษตรและงานที่ไม่ใช่งานเกษตรวางคว่ำ
ไว้ 10 ภาพ  ดังนี้ 
 

  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสริินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมลูท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชีแ้จงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
 

ภาพช่างไม้ 

 

ภาพคนปลูกดอกไม้ 

 

ภาพคนทำนา 

 

ภาพชา่งตัดผม 

 

ภาพครูสอนหนังสือ 

 

ภาพแม่ค้าขายขนม 

 

ภาพคนเก็บข้าวโพด 

 

ภาพคนทอดแห 

 

ภาพคนเลี้ยงไก่ 

 

ภาพหมอ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
          จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเลือกหยิบแล้วร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุ่มก่อนนำไปติดลงในแผนภาพ   
ดังตัวอย่าง 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.  ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัแต่ละภาพทุกภาพ
เพื่อเป็นการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  ดังนี้ 
        - ภาพที่เห็นเป็นอาชีพอะไร (อาชีพชาวนา  อาชีพหมอ/
ตอบจากภาพที่เห็น) 
        - อาชีพนี้เป็นงานเกษตรหรอืไม่ เพราะอะไร (อาชีพ
ชาวนาเป็นงานเกษตร  เพราะชาวนาปลูกข้าว / ตอบจากภาพ 
ที่เห็น ) 
   5. ให้นักเรยีนแต่ละคนบอกอาชีพของพ่อ แม่หรือผู้ปกครอง 
จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าแต่ละอาชีพมีอาชีพใดบ้าง
เป็นงานเกษตร 
   6. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตของ
งานเกษตรว่า  ผลผลิตจากการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นำมาทำ
ประโยชน์อะไรไดบ้้าง (นำมาประกอบอาหารและนำไป
จำหน่าย) 

     จากนั้นร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายและ
ความสำคัญของงานเกษตร ดังนี้ “งานเกษตรเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับการการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้
ประโยชนใ์นการดำรงชีวิต” 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการ 
ที่เลือกไว้แล้วติดตามผลและประเมินผล 
การแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดเีหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีทีสุ่ดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุม่
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 

ทำนา 

 

ทอดแห 

 

ปลูกต้นไม้ 
 

งานเกษตร 

 

เลี้ยงไก ่

 

เก็บข้าวโพด 
 

ไมใ่ช่งานเกษตร 

ชา่งตัดผม 

 

ช่างไม้ 
 

ครูสอนหนังสือ 

 

หมอ 

 

แม่ค้าขายขนม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   7. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังนี ้
      - ถ้าไม่มีคนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์จะเกดิอะไร 
      - มีอาชพีใดบ้างที่เป็นงานเกษตร 

   8. ให้นักเรยีนวาดภาพ  ระบายสีในใบงาน เรื่อง อาชีพเกษตร
ของฉัน 

 - ช่วยสร้างและรกัษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวธิี 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. บัตรภาพ  
2. ใบงาน เรื่อง อาชีพเกษตรของฉัน 

 
9. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายความหมายของงานเกษตร 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน     

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น 
 

ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 
 

ร้อยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 
 

รอ้ยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 
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เกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพอาชีพเกษตรของฉัน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
1. ภาพที่วาดมีความ 
  ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ระบายสภีาพ
สวยงาม 

3. สะอาด เรียบรอ้ย   

1. ภาพทีว่าดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์   
2. ระบายสีอยูใ่น
ภาพที่วาด 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ที่ไม่สะอาด หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด  

 (ขาดคุณสมบัติข้อ 2 
หรือ 3 เพียง 1 ข้อ) 

1. ภาพที่วาดมีความ
ถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์  
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายไม่เสร็จ 
3. บางส่วนมีรอยลบ
ทีไ่มส่ะอาด หรือวาด
เส้นซ้ำๆโดยไม่ลบให้
สะอาด 
(ขาดคุณสมบัติข้อ 2 
และ 3 ทั้ง 2 ข้อ) 

1. ภาพที่วาด 
ไมถู่กต้อง เสร็จสมบูรณ ์
2. ไม่ระบายสหีรอื
ระบายแต่ออกนอกภาพ
ที่วาด 
3. สะอาด/บางส่วน 
มีรอยลบที่ไม่สะอาด 
หรือวาดเส้นซ้ำๆ โดย
ไม่ลบให้สะอาด 
(ขาดคุณสมบัติข้อ 1 
ข้อ 2 และ 3 อาจถกู
หรือไม่ก็ได้ ) 

การวาดภาพ 
ไม่เสรจ็สมบรูณ ์
ในเวลา 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง   อาชีพเกษตรของฉัน 

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนวาดภาพอาชีพเกษตรและระบายสีให้สวยงาม 1 อาชีพ ในกรอบด้านล่าง 
และเขียนชื่ออาชพีใต้ภาพ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

ชือ่อาชพี ................................................................................ 
 
 

ชื่อ ................................................................ เลขที่.........ชั้น ........... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ต้นไม้ใกลต้ัว           เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของงานเกษตร                            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน................................. เดือน............................................................... พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
  งานเกษตรมดี้วยกันหลายประเภท  สามารถแบ่งออกตามลักษณะของงานนั้น ๆ ได้เป็น 4 ประเภท 
ได้แก ่ การปลูกพืช  การประมง  การเลี้ยงสัตว์  และการเกษตรแบบผสมผสาน 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ประเภทของงานเกษตร 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. ยกตัวอย่างประเภทของงานเกษตร (K) 

2. จำแนกประเภทของงานเกษตร (P) 
 3. เห็นคณุค่าของงานเกษตรในแต่ละประเภท (A) 

  
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
  2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       7. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
  1. ให้นักเรียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบังานเกษตรที่
นักเรียนเคยพบเห็น โดยใช้คำถามดังนี้   

        - ทีบ่้านของนักเรียนปลูกพืชอะไรบ้าง (ปลูกดอกไม้ ปลูก
ผักบุ้ง) 
        - ใช้จำหน่ายหรือใช้รับประทาน (ดอกไม้ใช้จำหน่าย / 
ผักบุ้ง  ไว้รับประทาน) 
        - ทีบ่้านของนักเรยีนเลี้ยงสัตว์อะไรบ้าง (เลี้ยงไก่ เลี้ยง
เป็ด) 
        - ใช้จำหน่ายหรือใช้รับประทาน (เลี้ยงไก่ไว้รับประทาน  
เลี้ยงหมูไว้จำหน่าย) 
        - ทีบ่้านของนักเรยีนเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรบ้าง (ปลาทอง  ปู) 
        - ใช้จำหน่ายหรือใช้รับประทาน (ปลาทองเลี้ยงไว ้
จำหน่าย / เล้ียงปูไว้รับประทาน) 
      - นักเรยีนเคยพบเห็นการเลี้ยงสัตว์ในนาข้าว หรือไม ่
(เคย / ไม่เคย) 
   2. ครูติดบัตรคำบนกระดาน 10 ใบ จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันอ่านบัตรคำทีละใบจนครบ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
      ใหน้ักเรียนรว่มกันบอกชื่อสัตว์และพืชที่มีในบตัรคำเป็น
ภาษาอังกฤษแล้วพูดพร้อมกัน 
 ผักบุง้ = morning  glory     ปลา = fish         ปู =  crab   
 โคนม = dairy  cattle         ข้าวโพด = corn    กบ = frog      
 เป็ด = duck     ไก่ = hen    กุ้ง = shrimp      นาข้าว = field 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงทีอ่่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คำศพัท์ที่พบ
บ่อยๆ และสำนวนพื้นฐานเกีย่วกับตนเอง 
ครอบครัวและสิ่งต่างๆรอบตัว 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จกัตนเอง บอกสิ่งท่ีสามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 

การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา 

 

การเลี้ยงกบ 

 

 การเลี้ยงเป็ด
เป็ด 

 

การเลีย้งปลาทับทิม 

 
การปลูกข้าวโพด 

 

การเลี้ยงป ู

 

การปลูกผักบุ้ง 

 

 การเลี้ยงโคนม

มนม 

 การเลีย้งกุ้ง 

 

การเลี้ยงปลาในนาข้าว 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
3. ครูติดบตัรคำหัวขอ้งานเกษตร 4 ประเภทลงบน

กระดาน 
แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม  ออกมาจำแนกประเภท
ของงานเกษตรตามลักษณะของงานเกษตร โดยนำบัตรคำติดลงใน
แผนภาพบนกระดาน ดังนี้ 
 
   (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเภทของงานเกษตรว่า งานเกษตร
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามลักษณะของงานนั้นๆ  ได้แก่   
การปลูกพืช  การประมง  การเลี้ยงสัตว์  และการเกษตรแบบ
ผสมผสาน พร้อมยกตัวอย่างงานจากแผนภาพ  และ/หรือ
เสนอแนะเพิ่มเติมจากท่ีนักเรียนรูจ้ัก (อาจใช้ภาพประกอบบัตรคำ
เพื่อความชัดเจน และกระตุ้นความสนใจนักเรียน) 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการ 
ที่เลือกไว้แล้วติดตามผลและประเมินผล 
การแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถตั้งเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุด 
ตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ใหค้วามร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย ใสใ่จในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุม่
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
 

การเล้ียงสัตว์ 

ประเภท 
ของงานเกษตร 

การปลกูพืช การเกษตร 
แบบผสมผสาน 

การประมง 

 

การปลูกผักบุ้ง 

 

 การเลี้ยงโคนม

มนมมนม 

 
การเลี้ยงปลาทับทิม 

  การเลีย้งป ู

 การเลี้ยง
กุ้ง 

 

 การเลี้ยงเป็ด

เป็ด 

 
  การเลี้ยงกบ 

 

การปลูกขา้วโพด 

 

การเล้ียงปลาในนาขา้ว 

 
การเลี้ยงไก่บนบ่อปลา 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

1. บัตรคำประเภทงานเกษตร 10 ใบ  
2. ใบงาน เรื่อง ประเภทของงานเกษตร 

 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ยกตัวประเภทของงานเกษตร 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ย่างพอเพียง 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
5. ให้นักเรียนแตล่ะคนแสดงความคิดเห็น ดังนี ้
       -  เลี้ยงสัตวอ์ะไรทำให้ขายได้กำไรมากทีสุ่ด 
       -  ปลูกพืชอะไรทำให้ขายได้กำไรมากท่ีสุด 
       -  การทำงานเกษตรช่วยใหค้รอบครัวประหยัดรายจ่ายได้
หรือไม่ อย่างไร 

    6. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ประเภทของงานเกษตร 

- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดี 
ของเพื่อนในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา และ
ช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม 

รอ้ยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรบัปรงุ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกดิกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง  ประเภทของงานเกษตร 

  
 คำสั่ง  ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความไปเขียนใต้ภาพงานเกษตรให้ถูกต้อง (6 คะแนน ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

ก. การประมง 
 

ง. การปลูกพืช ค. การเกษตรแบบผสมผสาน 

ข. การเลีย้งสัตว์ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ต้นไม้ใกลต้ัว          เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การดูแลพืชด้วยการรดน้ำ                                เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน ................................... เดือน ............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1    บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3    ทำงานเพือ่ชว่ยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การรดน้ำต้นไม้เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ควรทำเป็นประจำเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรง  สมบูรณ์ 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
การดูแลรักษาพืชด้วยการรดน้ำ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายวิธีการใช้เครื่องมือการเกษตรในการรดนำ้พืชได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. ใช้เครื่องมือรดน้ำพืชไดถู้กต้อง (P) 

 3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเกษตร (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มีวินัย  ใฝเ่รียนรู ้ มุ่งม่ันในการทำงาน      
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. ครูนำอุปกรณ์ในการรดน้ำพืช (บัวรดน้ำ สายยาง ขวดน้ำที่
ใส่ฝักบัวขนาดเลก็) ให้นักเรยีนดูทลีะชิ้นแลว้ให้นักเรียนรว่มกัน
แสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามดังนี้   
 - นกัเรียนเคยเห็นอุปกรณ์การเกษตรชนิดนี้หรือไม่  
(เคย / ไม่เคย) 
 - อุปกรณ์การเกษตรชนิดนี้เรียกวา่อะไร  
(บัวรดน้ำ / สายยาง) 
 - อุปกรณ์ชนิดนีใ้ช้ทำอะไร (รดน้ำต้นไม)้ 
   2. ครูอธบิายวธิีการใช้งานอุปกรณ์การเกษตรกับการดูแล
รักษาพชืด้วยการรดน้ำ โดยใชค้ำถามดังนี ้  
 - นักเรียนเคยชว่ยพ่อแม่ ผู้ปกครองรดน้ำบ้างหรือไม่  
(เคย / ไมเ่คย) 
 - การรดน้ำด้วยบัวรดน้ำควรใช้รดนำ้ต้นไม้ประเภทใด  
(รดนำ้ที่ต้นกล้า / ต้นไม้ในกระถาง) 
         - การรดนำ้ด้วยสายยางควรใช้รดน้ำต้นไม้ประเภทใด  
(รดน้ำต้นไม้ที่อยู่ในสวนหรือพื้นท่ีกว้างๆ / ต้นไม้ต้นใหญ่) 
         - ฝักบวัขนาดเล็กที่ใช้ใสข่วดน้ำใช้รดน้ำตน้ไม้ประเภทใด
(รดน้ำต้นไม้ที่มีขนาดเล็ก / ต้นไม้ที่ปลกูในกระถางเลก็ๆ ) 
         - เหตุใดจงึใช้อุปกรณ์รดน้ำกับต้นไม้ประเภทต่าง ๆ 
แตกต่างกัน (เพื่อให้ต้นไม้ได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสม 
ไม่ได้รับความเสียหาย  ประหยัดแรงงาน)  
   3. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้าไม่มีบัวรดน้ำ
กับสายยาง นักเรียนจะใช้วัสดุใดรดนำ้แทน 
   4. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืองานเกษตร โดยตอบคำถาม
ดังนี้ 
 - ก่อนที่นักเรียนจะใช้เครื่องมืองานเกษตร นักเรียน
ควรจะทำอะไรกอ่น (ตรวจสอบเครื่องมือการเกษตรก่อน) 
 - เพราะอะไรจึงตอ้งตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน 
(เพ่ือความปลอดภัย) 

          - การใชบ้ัวรดน้ำควรปฏบิัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
ไม่ทำให้บัวรดน้ำ/อุปกรณ์เสียหาย (ไม่ใส่น้ำจนล้น  ถือที่หูหิ้ว
ด้วยความระมัดระวัง  เมื่อใช้แล้วลา้งให้สะอาด คว่ำไว้ให้แห้ง
ในที่ร่ม แล้วจึงเกบ็เข้าที่ให้เรียบร้อย)  
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถตั้ง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจ
เชือ่ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชวีิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแกป้ัญหาด้วย
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมหีลักฐาน
ประกอบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตัง้ใจ
ทำงานใหส้ำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คำศพัท์ที่พบ
บ่อยๆ และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัวและสิ่งต่างๆ รอบตัว 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   5. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเพื่อฝึกใช้บัวรด
น้ำต้นไม ้โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบและใหค้ำแนะนำ  
   6. ให้แต่ละกลุม่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั 
การปฏิบัติงาน และร่วมกันสรุปความรู้ว่า การรดน้ำต้นไม้เป็น
การดูแลรักษาต้นไม้ท่ีต้องทำเป็นประจำเพ่ือให้ตน้ไมเ้จรญิ 
เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์  โดยเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม 
ใช้และเก็บด้วยความระมัดระวัง ถูกวิธี เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์    

ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
การทำงานแบบรวมพลงัเป็นทมีและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ 
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจในการทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดขีอง
เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหา โดยสันตวิิธ ี

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

       อุปกรณใ์นการรดน้ำพืช  ได้แก่  บัวรดน้ำ  สายยาง  ฝักบัวขนาดเล็กที่ใช้ใส่ขวดน้ำ 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายวิธีการใชเ้ครื่องมือการเกษตรใน
การรดน้ำพืช 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น  

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ 

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไมม่ีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

การใชบ้ัวรดน้ำตน้ไม ้ - ใส่น้ำในปริมาณเหมาะสม 
- จับบริเวณหหูิ้วด้วย 
ความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปคว่ำ 
(ทำถูกต้องครบทั้ง 3 ข้อ) 

- ใส่น้ำในปริมาณเหมาะสม 
- จบับรเิวณหหูิ้วด้วย 
ความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปคว่ำ 
(ทำถูกต้อง 2 ข้อ) 

- ใส่นำ้ในปรมิาณเหมาะสม 
- จับบริเวณหหูิ้วด้วย 
ความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปคว่ำ 
 (ทำถูกต้อง 1 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 ต้นไม้ใกลต้ัว           เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การดูแลพืชด้วยการกำจัดวัชพืช           เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
วันที่สอน ................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสด ุ อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
  การกำจัดวัชพืชเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ควรกระทำเป็นประจำ  เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรง  
สมบูรณ์  เพราะวชัพืชทีข่ึ้นในกระถางหรือบริเวณทีเ่ราปลูกต้นไม้จะแย่งอาหาร  น้ำจากต้นไม้ที่เราปลูก ทำให ้
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     การดูแลพืชด้วยการกำจัดวัชพชื 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายวิธีการกำจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. ใช้เครื่องมือเกษตรกำจัดวัชพืชได้ถกูต้อง (P) 

 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาพืช (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
      5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
      1. ครูพานักเรียนไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบรเิวณโรงเรียน 
จากนั้นร่วมกันตอบคำถามดังนี้ 
       -  มีต้นไม้ต้นใดบ้างที่มีหญ้าขึ้น 
       -  ตน้หญ้าที่ขึ้นอยู่นั้นมีผลอย่างไรกบัต้นไมท้ี่เราปลูก  
(แย่งอาหาร  น้ำ  ต้นไม้ไม่เจริญเติบโต) 
       -  เราควรทำอย่างไรหากพบวา่มีหญ้าขึ้นในบรเิวณที่เรา
ปลูกต้นไม้ไว้ (กำจัดออก) 
   2.  ครูอธิบายวธิีการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นในกระถางหรือบริเวณ
ที่เราปลูกต้นไม ้โดยใช้คำถามดังนี้   
      -  นักเรียนจะใช้อุปกรณ์การเกษตรชนิดใดในการกำจัด
วัชพืช (ส้อมพรวน ไม้ปลายแหลม) 
      -  ถ้าไม่มีส้อมพรวนจะกำจัดด้วยวิธใีด (ใช้มือถอนต้น
ของวัชพืชแล้วนำไปทิ้ง หรือนำไปทำปุ๋ย) 

   3. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้นครู
สาธิตวิธีการกำจัดวัชพืชโดยการใช้ส้อมพรวน ไม้ปลายแหลม
และถอนด้วยมือ พร้อมอธิบายให้นักเรียนฟัง แล้วจึงให้
นักเรียนแต่ละกลุม่ช่วยกันกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณโคน
ต้นไม้ 
   4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัค 
วามปลอดภัยในการใช้เครื่องมือการเกษตร โดยครูใช้คำถาม
ดังนี้ 
      - ก่อนที่นักเรียนจะใช้เครื่องมือการเกษตร นักเรียน
ควรจะทำอย่างไรก่อน (ตรวจสอบเครื่องมือการเกษตรก่อน) 
     - เพราะอะไรจึงต้องตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน 
(เพื่อความปลอดภัย)  

       - เมื่อใช้ส้อมพรวนเสร็จแล้ว  ควรทำอย่างไร 
(ล้างให้สะอาด  ผึ่งให้แห้ง  ทาน้ำมันกันสนิม  แล้วจึงเก็บเข้า
ที่ให้เรียบร้อย) 
5. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  การกำจัดวัชพืช
เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ควรกระทำเป็นประจำ  เพือ่ให้
ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรง  สมบูรณ์  เพราะวัชพืชที่ขึ้นใน
กระถางหรือบริเวณที่เราปลูกต้นไม้จะแย่งอาหาร  นำ้จาก
ต้นไม้ที่เราปลูก  ทำให้เจริญเตบิโตได้ไม่เต็มท่ี 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในส่ือ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจ
เชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิง่ที่อ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้ บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน 
กับเพื่อนๆ ได้ รูจ้กัแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนบัสนุนหรือคัดค้าน
เกีย่วกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มคีวามเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

       อุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืช  ส้อมพรวน  ไม้ปลายแหลม 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
  6. ให้แต่ละกลุม่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน  และร่วมกันสรุปความรู้ว่า การรดน้ำต้นไม้ 
เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ที่ต้องทำเป็นประจำเพื่อให้ตน้ไม ้
เจริญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์  โดยเลอืกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม  
ใช้และเก็บด้วยความระมัดระวัง  ถูกวิธี  เพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์    

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกบั
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรอื
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน 
เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกดิมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายการใชเ้ครื่องมือการเกษตร 
ในการกำจัดพืช 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น  

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ 

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

การใชส้้อมพรวน / 
ไม้ปลายแหลม 

- จับส้อมพรวน/ 
ไม้ปลายแหลมถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสรจ็แล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด เช็ดให้แห้ง 
และทานำ้มัน   
(ทำถูกต้องครบทั้ง 3 ข้อ) 

- ใส่น้ำในปริมาณเหมาะสม 
- จับบริเวณหูหิ้วด้วย 
ความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปคว่ำ 
  (ทำถูกต้อง 2 ข้อ) 

- ใส่น้ำในปริมาณเหมาะสม 
- จับบริเวณหูหิ้วด้วย 
ความระมดัระวัง 
- ใช้เสร็จแลว้นำไปคว่ำ 
 (ทำถูกต้อง 1 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ต้นไม้ใกลต้ัว           เวลาเรยีน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การดูแลพืชด้วยการพรวนดิน           เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
วันที่สอน ................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. ................................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มทีักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การพรวนดิน  เปน็การดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

การดูแลรักษาพืชด้วยการพรวนดิน   
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายวิธีการใช้เครื่องมอืเกษตรในการดูแลรักษาพืชได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. ใช้เครื่องมือเกษตรได้เหมาะสมกับงาน (P) 

 3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเกษตร (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. ครูนำบัตรภาพพชืให้นักเรียนดู   
 

 
 
 
 

        ต้นกุหลาบ          ต้นมะนาว       ต้นเฟิร์น 
 

       จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บัตรภาพโดยตอบคำถาม  ดังนี้     
       -  นักเรียนเคยเหน็ต้นไม้ในภาพนี้หรือไม่ (เคย / ไม่เคย) 
       -  ต้นไม้ที่เห็นในภาพนี้มีชื่อเรียกว่าอะไร (ต้นกุหลาบ           
ต้นมะนาว  ต้นพลูด่าง) 
      -  ต้นไม้ที่เห็นในภาพปลูกลงที่ใดได้บ้าง (ในกระถางหรือ
แปลงปลูก) 
   2. ครูซักถามนกัเรียนเกี่ยวกับการพรวนดินให้กับตน้ไม้ 
ดังนี้   
    - ทีบ่้านของนักเรยีนเคยปลูกตน้ไม้ที่ครูนำภาพมาให้ดู
หรือไม่ (เคยปลูก/ ไม่เคยปลูก) 
    - นักเรียนเคยช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง พรวนดินต้นไม้ด้วย
หรือเปล่า (เคย / ไม่เคย) 

   3. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อหาการพรวนดิน จากนั้น
ครูอธิบายเพิ่มเตมิให้นักเรียนฟังวา่ การพรวนดินเปน็การทำ
ให้ดินโปร่ง รว่น เพื่อทีจ่ะได้ลำเลียงน้ำและปุ๋ยไปถึงพืชได้
สะดวกขึ้น วิธีการพรวนดินทำไดโ้ดยการใช้ส้อมพรวนพรวน
ดินไปรอบๆ กระถางหรือแปลงปลูก แต่ต้องระวังไม่ทำให้ราก
พืชขาด และใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วกระถางหรอืแปลง
ปลูก อยา่ใส่ปุ๋ยให้ถูกต้นพืช เพราะจะทำใหพ้ืชตายได ้ 
       ครูสาธิตวธิใีช้ส้อมพรวน  พรวนดินใหน้ักเรียนดูและ

ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  โดยครูคอยใหค้ำแนะนำและ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอา่นในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจ
เชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วย
สันตวิิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ทีเ่ป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถตั้งเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
        1. รูปภาพ   ต้นกุหลาบ   ต้นมะนาว    ต้นพลูด่าง 
 2. อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร  ได้แก่  ส้อมพรวน   
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   5. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับวธิีการใชส้อ้มพรวนที่ถูกต้อง และร่วมกันสรุปความรู้
เกี่ยวกับการดูแลพืชด้วยการพรวนดินว่า การพรวนดิน  
เป็นการดูแลรกัษาต้นไมอ้ีกวิธีหนึ่ง  ซึ่งช่วยให้ดินโปร่ง ร่วน 
นำ้  ปุ๋ย  สามารถเข้าสู่ต้นพืชได้ดี  จึงทำให้ต้นไม้เจริญเตบิโต
แข็งแรง  สมบูรณ์   
   6. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เครื่องมือ
เกษตรชนิดใดที่นักเรียนคิดว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มากทีสุ่ด 
และมีวิธีใดที่จะทำให้เราปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือเกษตร
ทุกชนิด 
 

ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแกป้ัญหา 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพื่อนในกลุ่มหาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุม่แก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
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9. การวัดและประเมนิผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายการใช้เครื่องมือการเกษตร 
ในการพรวนดิน 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น  

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้   

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ชว่งคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ 

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมม่ีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

การใช้ส้อมพรวน  
 

- จับส้อมพรวน/ช้อนปลูก
ถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสรจ็แล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด  เช็ดให้แห้ง 
และทาน้ำมัน   
(ทำถูกต้องครบทั้ง 3 ข้อ) 

- จบัส้อมพรวน/ช้อนปลูก
ถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด  เช็ดให้แห้ง 
และทาน้ำมัน   
     (ทำถูกต้อง 2 ข้อ) 

- จับส้อมพรวน/ช้อนปลูก
ถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด  เช็ดให้แห้ง 
และทานำ้มัน   
     (ทำถูกต้อง 1 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบความรู ้
เรื่อง การพรวนดิน 

 
การพรวนดินจะทำให้ดินโปร่ง  ร่วน  น้ำและปุ๋ยจะถูกลำเลียงไปถึงพืชหรือต้นไม้ได้สะดวก  และช่วยกำจัด
วัชพืชไปด้วย 
 

1. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการพรวนดิน 
 
 

 
 
 
 
 
              ส้อมพรวน           เสียม 

 
2. วิธีการพรวนดนิ  

- ส้อมพรวน  
ใช้มือที่ถนัดมือเดียวจับด้ามส้อมพรวน 

    แล้วพรวนดินรอบกระถางหรือแปลงปลูก  
- เสียม  

ต้องใช้สองมือช่วยกันจับด้ามเสียมด้านบนและด้านล่าง  
แล้วใช้ปลายเสยีมทิ่มลงดินเพื่อพรวนดิน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ต้นไม้ใกลต้ัว           เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การดูแลพืชด้วยการใส่ปุย๋               เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
วันที่สอน.................................... เดือน ............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคดิสร้างสรรค์ มทีักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/๒  ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                                
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การใส่ปุ๋ยเป็นการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อให้ต้นไม้เจรญิเติบโตแข็งแรง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

การดูแลรักษาพืชด้วยการใส่ปุ๋ย 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายวิธีการใช้เครื่องมือเกษตรในการดูแลรักษาพืชด้วยการใส่ปุย๋ได้ถูกต้อง (K) 
 2. ใช้เครื่องมือเกษตรได้เหมาะสมกับงาน (P) 

 3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเกษตร (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุง่ม่ันในการทำงาน      



158 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับการใส่ปุ๋ยพืช ดังนี ้  
     - นักเรียนเคยช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ใส่ปุ๋ยต้นไม้ด้วย
หรือเปล่า (เคย / ไม่เคย) 
    - ปุ๋ยที่นักเรียนเคยใช้เรียกว่าปุย๋อะไร   
    - มีลำดับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยอย่างไรบ้าง 

   2. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านเนื้อหาเรื่องการใส่ปุ๋ยใน 
ใบความรู้  
   3. ครูอธิบายเพิม่เติมให้นักเรียนฟังว่า  ปุ๋ยที่ใส่ตน้ไม้ 
ควรเป็นปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติหรือปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่ ปุ๋ยหมัก  
ปุ๋ยคอก  การใส่ปุ๋ยจะทำหลังการพรวนดินแล้วเพราะปุ๋ยจะ
ไปถึงพืชได้สะดวกข้ึน  โดยใช้ส้อมพรวนดินไปรอบๆ กระถาง
หรือแปลงปลูก  และใช้ช้อนปลูกตกัปุ๋ยโรยให้ทัว่กระถางหรือ
แปลงปลูก  อย่าใส่ปุ๋ยถูกพืชโดยตรงเพราะจะทำให้พืชตายได้  
และหลังจากใส่ปุย๋เสร็จแล้วต้องล้างช้อนปลูก และส้อมพรวน
ให้สะอาด  ผึ่งหรอืเช็ดให้แห้ง  ทาน้ำมันกันสนิมส่วนที่เป็น
โลหะ แล้วจึงเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย  
   4. ครูสาธิตวิธีใช้ส้อมพรวนดนิและใช้ช้อนปลกูตักปุ๋ยใส่
รอบโคนต้นไม้ให้นักเรียนด ูจากนัน้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตาม
ความเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการใส่ปุ๋ย 
   5. นักเรยีนแตล่ะกลุ่มส่งตัวแทนรายงาน ดังนี้ 

- ปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงานร่วมกนั 
- วิธีการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ใส่ปุย๋ 
- ลำดับขั้นตอนในการใส่ปุ๋ยพืช  
- ผลการปฏิบัติงาน 
- ความรู้สึกที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานร่วมกัน 

   6. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลพืช
ด้วยการใส่ปุ๋ย ดังนี้ การใส่ปุ๋ยเป็นการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อให้
ต้นไม้เจริญเติบโตแข็งแรง สมบูรณ์ และควรทำหลังจาก 
พรวนดินแล้ว 
  7. ให้นักเรยีนแตล่ะคนทำกิจกรรมในใบงาน เรื่องการดูแล 
รักษาพืช 
 
 
 
 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ตอ้งการคดิก่อนตดัสินใจ
เชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมีหลักฐาน
ประกอบ 
ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

    อุปกรณใ์นการใส่ปุ๋ย  ส้อมพรวน  ช้อนปลูก  ปุ๋ย 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 

- ชีแ้จงเหตุผลของการตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าทีเ่ป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แยง้ความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหนา้ที ่
ทีไ่ดร้ับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีของ
เพื่อนในกลุม่หาวธิีการแก้ไขปัญหา และช่วย
กลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวิธ ี
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายการใช้เครื่องมือการเกษตร 
ในการใส่ปุ๋ย 

 
    สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น  

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      

 
การสังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
11 – 13 ดี 
8 – 10 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 

 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ 

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไมมี่การวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

การใช้ส้อมพรวน / 
ช้อนปลูก 

- จับส้อมพรวน/ช้อนปลูก
ถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสร็จแล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด  เช็ดให้แห้ง 
และทาน้ำมัน   
(ทำถูกต้องครบทั้ง 3 ข้อ) 

- จับส้อมพรวน/ช้อนปลูก
ถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสรจ็แล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด  เช็ดให้แห้ง 
และทาน้ำมัน   
 (ทำถูกต้อง 2 ข้อ) 

- จับส้อมพรวน/ช้อนปลูก
ถูกต้อง 
- ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
- ใช้เสรจ็แล้วนำไปล้างทำ
ความสะอาด  เช็ดให้แห้ง 
และทาน้ำมัน   
 (ทำถูกต้อง 1 ข้อ) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบความรู ้
เรื่อง  การใส่ปุ๋ยพืช 

 
ปุ๋ยเป็นอาหารของพืชจึงควรใส่ปุ๋ยให้พืชเปน็ประจำ 
 
1. วัสดุอุปกรณ์ในการใส่ปุ๋ย 

1) ปุ๋ย      ปุย๋ที่ใช้ควรเปน็ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยพืชสด  
    เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
              ปุ๋ยคอก                      ปุ๋ยพืชสด 
 
2) ช้อนปลูก   ใช้ตักปุ๋ยใส่ตน้พืช 
 

2. วิธีการใส่ปุ๋ย   
     พรวนดินและกำจัดวัชพืชรอบๆ โคนต้นพืชก่อน  
     จากนั้นใช้ช้อนปลูกตักปุ๋ยโรยให้ทั่วกระถางหรือแปลงปลูก  
     แล้วใช้ส้อมพรวน พรวนดินกลบปุ๋ยอีกครั้ง  
     ระวังอย่าให้ปุ๋ยถูกพืชโดยตรงเพราะจะทำให้พืชตายได ้
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ใบงาน 
เรื่อง การดูแลรักษาพืช 

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน               ใต้ข้อความที่เป็นการดูแลรักษาพืชที่ถูกต้อง 
         (7 คะแนน) 
 
 
   เริ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

การรดน้ำพืช 
ควรทำวันละ 2 ครั้ง 

เช้าและเย็น 
 

การรดน้ำพืชวันละ 5 ครัง้ 
จะทำให้พชื 

เจริญเติบโตเร็ว 
 

การใส่ปุ๋ยพชืที่ปลูกในกระถาง
ควรโรยปุ๋ยรอบดินในกระถาง

แล้วพรวนดินกลบ 
โดยไม่ให้ปุ๋ยถูกพืชโดยตรง 

 

ปุ๋ยทีใ่ส่ให้พืช 
ควรเป็นปุ๋ยเคมี

เท่านั้น 
 

ควรใช้สารเคมี 
ในการกำจัดวัชพืช 

 

ควรใช้มือถอน 
และเก็บวัชพืชต้นเล็ก ๆ 
 

การพรวนดนิ 
ในกระถางปลูกพืช

ควรใช้เสียม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่างน่ารู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัด 
 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.1/1) 
 2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.1/2) 
 3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือรน้และตรงเวลา (ง 1.1 ป.1/3) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

งานช่างนา่รู ้

ภาษาไทย 
•  การอา่นบัตรคำ  บัตรภาพ  แถบ
ข้อความ แถบประโยค 
• การพูดแสดงความคดิเห็น 

• การเขียนขอ้ความ 

 
 

ศิลปะ : ทัศนศิลป ์
•  การวาดภาพและระบายสี 

วิทยาศาสตร ์
• การสังเกต  วิเคราะห์และรวบรวมข้อมลู  
เก่ียวกับความหมาย ประเภทของงานช่าง  
การใช้อปุกรณ์อยา่งถูกวิธี   
• การจำแนกประเภทของงานชา่ง 

 
 

ภาษาอังกฤษ 
•  การบอกชือ่อปุกรณง์านช่าง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่างนา่รู ้           เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของงานชา่ง               เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดอืน .............................................................. พ.ศ. ................................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแกป้ัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
 งานช่าง หมายถึง งานประกอบ ตดิต้ัง บำรุงรักษา ซอ่มแซม  ผลิตส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
และก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ  

งานช่างมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราเพราะในชีวิตประจำวัน เราต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่
เป็นผลผลิตของงานช่าง การมีความรู้ทางด้านช่างทำให้เราสามารถประกอบ ติดตัง้ บำรุงรักษาซ่อมแซม หรือ
ผลิตส่ิงของเครื่องใช้อย่างง่ายได้เอง และช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย  งานช่างจึงมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน  
การเรียนรู้งานช่างช่วยทำใหป้ระหยัดคา่ใช้จ่าย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
   ความหมายและความสำคัญของงานช่าง 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายความหมายและความสำคัญของงานช่าง (K) 
 2. จำแนกงานช่างและงานท่ีไม่ใช่งานช่าง (P) 
 3. เห็นคณุค่าของงานช่างที่มีความสำคญัต่อชีวิตประจำวัน (A) 

 

5. สมรรถนะหลัก 
1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
      4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 

7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   5. ครูเขียนหวัข้อแผนภาพ 2 หัวข้อ (งานช่าง  ไม่เป็นงานช่าง) 
บนกระดาน  และใหน้ักเรียนส่งตวัแทนออกมาเลือกบัตรคำ  
(ชื่องานที่ตรงกับบัตรภาพ 10 ภาพที่ใช้ทำกิจกรรม ในข้อ 4) นำไป
ติดลงในแผนภาพบนกระดาน  
 
(ตัวอย่าง) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้เกี่ยวกับความหมายและ
ความสำคัญของงานช่าง  ดังนี้  งานช่าง หมายถึง งานประกอบ 
ติดตัง้ บำรุงรักษา ซ่อมแซม  ผลิตสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
และก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ   
       งานช่างมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราเพราะใน
ชีวิตประจำวัน เราต้องใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นผลผลิตของงานช่าง 
การมีความรู้ทางด้านช่างทำให้เราสามารถประกอบ ติดตั้ง 
บำรุงรักษาซ่อมแซม หรือผลิตสิ่งของเครื่องใช้อย่างง่ายได้เอง และ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  งานช่างจึงมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน  
การเรียนรู้งานช่างช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
   7. ให้นักเรยีนรว่มกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามว่า  
ที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างที่เกีย่วข้องกับงานช่าง 
  8. ให้นักเรยีนทำใบงาน เรื่อง ความหมายและความสำคัญของ 
งานช่าง 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมนิผล 
การแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหน้าทีเ่ป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุม่ที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อืน่อย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย  ใสใ่จในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุม่
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 

งานช่าง 
 

ซ่อมโทรทัศน์

โทรทศัน์ 
 

ทาสี 
 

เชื่อมเหล็ก 
 

ประกอบโตะ๊เรียน 
 

ฉาบปูน 
 

ซ่อมท่อประปา

ประปา 
 

ขายปลา 
 

รักษาคนไข้ 
 

เตะฟุตบอล 

 

รดนํ้าต้นไม้ 
 

ไม่เป็นงานช่าง 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
1. บัตรภาพเกี่ยวกับงานช่างและไมเ่ป็นงานช่าง  
2.  บัตรเครื่องหมาย      และบัตรเครื่องหมาย       

 
9. การวัดและประเมินผล 
 

สิง่ที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธบิายความหมายและความสำคัญของ
งานช่าง 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
รอ้ยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 

การรับฟังความคิดเห็น ทุกคนรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งกนัและกนัภายในกลุ่ม 

รอ้ยละ 50 ของกลุ่มรับฟัง 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

ร้อยละ 40 ของกลุ่มรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



169 

ใบงาน  
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของงานช่าง 

 
  คำสั่ง    ให้นักเรียนระบายสี          ในภาพที่เป็นงานช่าง ( 6 คะแนน ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 

ชื่อ ................................................................ เลขที่.........ชั้น ........... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานช่างน่ารู ้             เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของงานช่าง                    เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่................................... เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวธิีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรอืร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

งานช่าง  แบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะของงานทีท่ำ ได้แก ่ ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  ช่างสี   
ช่างประปา  ช่างโลหะ  ช่างปูน   
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ประเภทของงานช่าง 
 

4. จดุประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ยกตัวอย่างประเภทของงานช่าง (K) 
 2. จำแนกประเภทของงานช่าง (P) 
 3. เห็นประโยชนข์องงานช่าง (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
      4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง      
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. ให้นักเรยีนร่วมสนทนาโดยตอบคำถามว่า ที่บ้านของ
นกัเรียนเคยมีช่างมาซ่อมแซมหรือติดตั้งอะไรบ้าง (ซ่อมไฟฟ้า 
ติดตั้งท่อประปา)   
   2. ครูติดบัตรภาพหรือบัตรคำงานช่างทีละประเภทบน
กระดาน ได้แก่  ช่างไฟฟ้า  ช่างไม้  ช่างสี  ช่างประปา 
ช่างโลหะ  ช่างปูน  และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับงานช่าง 
แต่ละประเภท โดยให้นักเรียนตอบคำถามว่า นักเรียนคิดว่า 
ช่างแต่ละประเภททำอะไรบ้าง  เช่น  ช่างไฟฟ้า  ทำอะไร  
(ติดตัง้หลอดไฟ เดินสายไฟฟ้า)  จากนั้นครูบันทึกคำตอบ 
ของนักเรียนเป็นแผนภาพบนกระดานและอธิบายเพิ่มเติม 
ในงานของช่างประเภทต่างๆ โดยให้นักเรียนร่วมเสนอ 
ความคิดเห็นด้วย 
 
( ตัวอย่าง ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ทีป่รากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชน์ในชวีติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อยา่งไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือ 
กับเพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่
เลือกไว้แล้วติดตามผลและประเมินผล 
การแก้ปัญหา 
 

ช่างไฟฟ้า 
 

 

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

. 
 

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

.. 
 

 

เดินสายไฟฟ้า 
 

 

ติดตั้งหลอดไฟ 
 

 

ช่างสี 
 

 

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

. 
 

 

ทาสีรั้วบ้าน 
 

 

ทาสีผนังบ้าน 
 

 

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

. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สดุตาม
ความสามารถ 
- ช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันด ี
ของเพื่อนในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปญัหา 
และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดยสันติวธิี 

ช่างประปา 
 

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

. 
 

ติดตั้งท่อประปา 
 

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

ช่างไม้ 
 

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

. 
 

ซ่อมตู้ 

ซ่อมเก้าอ้ี 

ช่างโลหะ 
 

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

. 
 
ทำเหล็กดัด 
 

เชือ่มโต๊ะอะลูมิเนียม 
 

ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ 
 

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

. 
 

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

. 
 

ช่างปูน 
 

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

. 
 
เดินสายไฟฟ้า 
 

ฉาบปูนที่ผนังบ้าน 

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

. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   3.  ครูและนักเรียนรว่มกันสรุปความรู้ ดังนี้ งานช่างเป็น 
งานพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แบ่งออกได้หลายประเภท 
ตามลักษณะของงานท่ีทำ 
   4. นักเรยีนและครูรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของ 
งานช่าง โดยให้นกัเรียนคำถาม ดังนี้ 
       - ถ้ามีความรู้เรื่องงานช่าง  หรือมีช่างอยู่ในชุมชนจะเกิดผลดี
อย่างไร (สามารถซ่อมแซมส่ิงของต่างๆ ได้ด้วยตนเอง) 
       - ถ้าไมม่ีความรู้เรื่องงานช่าง หรือไม่มีช่างอยู่ในชุมชนจะ
เกิดผลอย่างไร (ต้องเสียเวลาไปจ้างช่างจากท่ีอื่นมา) 
       - ในชุมชนของนักเรียนมีคนประกอบอาชีพงานช่าง
ประเภทใดบ้าง 
   5. ให้นักเรยีนทำใบงาน เรื่อง ประเภทของงานช่าง 

  

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. บัตรคำ / บัตรภาพ 
2. ใบงาน เรื่อง ประเภทของงานช่าง 
 

9. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมอื เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ยกตัวอย่างประเภทของงานช่าง 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมนิกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพงึประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง      

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทกุงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตัง้ใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
2 เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความต้ังใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ต้ังใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง ประเภทงานช่าง 

 
คำสั่ง  ให้นักเรยีนนำอักษรหน้ากจิกรรมไปเขยีนลงในแผนภาพประเภทงานช่างให้ถูกต้อง ( 8 คะแนน ) 
 

ก. ซ่อมก๊อกน้ำ      ข. ประกอบตูอ้ะลูมิเนียม        ค. เดินสายไฟ 
ง. ฉาบปูนที่ผนังบ้าน     จ. ติดต้ังโคมไฟ                   ฉ. ทาสีรั้วบ้าน 
ช. ติดตั้งหน้าตา่งไม้            ซ. ตดิต้ังอ่างล้างหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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

งานช่าง 
ประเภทต่างๆ 

 

ช่างไม้    

ช่างประปา   
ช่างไฟฟ้า   
  

ช่างโลหะ    

ช่างสี    
 

ช่างไฟฟ้า   
  

ช่างปูน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรูท้ี่  5  งานช่างนา่รู ้                                 เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ผลิตภัณฑ์ในบ้านจากงานช่าง                           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................... เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแกป้ัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราล้วนทำมาจากงานช่าง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
    ผลิตภัณฑ์ในบ้านจากงานชา่ง    
      
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายผลิตภัณฑ์ที่มาจากงานช่าง (K) 
 2. วาดภาพสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่เป็นผลิตภัณฑ์จากงานช่าง (P) 
 3. เห็นคณุค่าของงานช่างประเภทต่างๆ (A) 
                       
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
      4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
      5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
6. คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 
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     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

1. ครนูำผลติภณัฑ์จากงานช่างมาให้นักเรยีนด ู ได้แก่     
  -  ผลิตภัณฑ์ท่ีใส่สบู่จากไม ้
  -  กรอบรูปอะลมูิเนียม  
  -  กระปุกออมสินปูนปลาสเตอร์   

แล้วให้ร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยตอบคำถามดังนี้ 
        - ผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนเห็นอยู่นีท้ำมาจากอะไร (ทำมาจาก
ไม้  โลหะ  ปนู) 
        -  ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑข์องงานช่างประเภทใด 
(ช่างไม ้ ช่างโลหะ  ช่างปูน) 
   2. ครูยกตัวอยา่งประเภทงานช่างขึ้นมา 1 อย่าง แล้วให้
นักเรียนรว่มแสดงความคิดเห็นว่า งานช่างประเภทนี้สามารถทำ
ผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง  โดยให้นักเรยีนแต่ละคนยกตวัอย่างคนละ 
1 ชนดิ  จากนั้นครูบันทึกคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพบน
กระดาน   
 
(ตัวอย่าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชวีติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันตวิิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือก
ไว้แล้วตดิตามผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 
 

งานช่างไม ้

 

ชั้นวางรองเท้า 

 

ระนาดไม้ 

 

นาฬิกาแขวน 

 

รถลาก 

 

โต๊ะไม้ 

 

โคมไฟไม้ไผ่ 
 

ประตูไม้ 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ผลิตภัณฑ์ของจริงที่มาจากงานช่างหรือภาพถ่าย 
2. บัตรภาพ  
3. ใบงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ในบ้านจากงานช่าง 

 
9. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัดและประเมนิ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมนิ 
ความรู ้(K) 
อธิบายผลิตภัณฑ์ในบ้านจากงานช่าง 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน      
 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   3. ครูเตรียมบัตรภาพผลิตภัณฑ์งานช่างเท่ากับจำนวนนักเรยีน  
วางคว่ำไว้บนโต๊ะ  แลว้ให้นักเรียนออกมาเลือกหยิบบัตรภาพ 
ทีละคนตามความสมัครใจ  แล้วแสดงให้เพื่อนในชั้นดูพร้อมกับ
บอกว่าผลิตภัณฑ์ดงักล่าวมาจากงานช่างประเภทใด 
นักเรียนในชั้นและครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูก 
ให้ชว่ยกันบอกว่าที่ถูกต้องคืออะไร 
   4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้เกี่ยวกับผลติภัณฑ์ของ
งานช่างในบ้าน ดังนี้  “งานช่างทำให้มีสิง่ของเครื่องใช้นำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน”   จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ว่า งานช่างจะทำให้เรามีเงินออมได้อย่างไร 
5. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง ผลิตภณัฑ์ในบ้านจากงานช่าง 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ 
  และเต็มใจทีจ่ะทำงานให้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
2 เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความตั้งใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ต้ังใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 

 
เกณฑ์การประเมินผลใบงาน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

6 - ภาพทีว่าดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ ์ ระบายสีสวยงาม  สะอาด (4 คะแนน ) 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (2 คะแนน ) 

5 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบรูณ ์ ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
  - ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 1 ข้อ ) 

4 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
  - ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 2 ข้อ ) 

3 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ ์ ระบายสสีวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 3 ข้อ ) 

2 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถกูต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 4 ข้อ ) 

1 - ภาพทีว่าดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 5 ข้อ ) 

0 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติทุกข้อ ) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8– 10 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรบัปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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1. สิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่สำรวจคือ........................................... 
2. สิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากงานช่าง ..................... 
 

ใบงาน  
เรื่อง   ผลิตภัณฑใ์นบ้านจากงานช่าง 

 
คำสั่ง   ให้นักเรียนสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่เปน็ผลิตภัณฑ์จากงานช่างมา 1 ชนิด และวาดภาพระบายส ี 
         ให้สวยงาม (6 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ ......................................................................... เลขท่ี.........ชั้น ........... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรูท้ี่  5  งานช่างนา่รู ้          เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองานช่าง                      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มทีักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวธิีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป. 1/2   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย  
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ช้ในงานช่างแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน  การทำงานช่างจึงต้อง
ศึกษาเรื่องเครื่องมือ  อุปกรณ์ และวัสดุใหเ้ข้าใจ  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องกับงาน
ช่างประเภทตา่งๆ 
 
3. สาระการเรียนรู ้

วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือในงานช่าง    
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง (K) 
 2. วาดภาพวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง (P) 
 3. เห็นความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเปน็ผู้ประกอบการ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  อยู่อยา่งพอเพียง 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
1. ครูนำวัสดุอุปกรณ์งานช่างของจริงให้นักเรียนดู  เชน่ 

 ไม้บรรทัด  ค้อน  กรรไกร  คัตเตอร์  ไขควง  โดยใช้คำถามดังนี ้
 - นักเรียนเคยเห็นอุปกรณ์ชิ้นใดบา้ง (เคย / ไม่เคย) 
 - นักเรียนรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชนิดนี้หรือไม ่(รู้จัก/ไมรู่้จัก) 
 - อุปกรณ์ที่นักเรยีนเห็นมีชื่อเรยีกว่าอะไร (ไม้บรรทดั 
ค้อน  กรรไกร  คตัเตอร์  ไขควง) 
 - ที่บ้านของนักเรยีนมีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่าง
อะไรบ้าง  (กรรไกร  ค้อน) 
   2. ครูติดบตัรคำเกี่ยวกับชื่อวัสดุอุปกรณ์งานช่างบนกระดาน 
   

             
 
 

         
 
 
 
       จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกนัอ่านบัตรคำชื่อวัสดุอุปกรณ์
แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาวาดรูปเครื่องมือช่างให้สัมพันธก์ับ
บตัรคำบนกระดาน   
   3. ให้นักเรยีนยกตัวอย่างผลติภัณฑ์มาคนละ 1 ชนิด แล้วให้
เพื่อนๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้อุปกรณ์
อะไรบ้างในการทำ  จากนั้นครูบันทึกคำตอบของนักเรียนลงใน
แผนภาพบนกระดาน  
 
 
 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ทีป่รากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลที่ต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งท่ีสามารถทำได ้และ 
ส่ิงที่ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- กล้าพูดให้ความคิดสนบัสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผลการ

คัตเตอร์ 

 
นอต 

 

ไขควง 

 

กรรไกร 

 

ไม้บรรทัด 
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แก้ปัญหา 
 
8. สื่อการเรียนรู้ 
 1. วัสดุอุปกรณ์ของจริงในงานช่าง  ไม้บรรทัด  ค้อน  กรรไกร  มีดคัตเตอร์  ไขควง 
 2. บัตรคำชื่อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง  ได้แก่  ไขควง   มีดคัตเตอร์   ไมบ้รรทัด   กรรไกร   นอต 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
     (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   4. ให้นักเรยีนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของงานช่าง 
โดยให้ตอบคำถาม ว่า ประโยชน์ของงานช่าง  มีอะไรบ้าง 
(ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย) 
   5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรปุความรู้ ดังนี้ วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือทีใ่ช้ในงานช่างแต่ละชนิดมีการใช้งานแตกต่างกัน    
   6. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใชค้ำถามว่าวัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ช้ในงานช่าง ชนิดใดทีต่้องใช้งาน 
อย่างระมัดระวัง 
   7. ให้นักเรยีนแต่ละคนทำใบงาน เรื่อง วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในงานช่าง 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คดิไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
 

ตะป ู
 

เลื่อย 

 

นอต 

 
ไขควง 

 

ไม้บรรทัด 

 

ตู้ใส่เสื้อผ้า 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง อธิบายผลิตภัณฑ์ในบ้าน
จากงานช่าง 

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงาน 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความต้ังใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
2 เอาใจใส่งานทีร่ับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความตั้งใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ตัง้ใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 
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เกณฑ์การประเมินผลใบงาน 
 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

6 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด (4 คะแนน ) 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (2 คะแนน ) 

5 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
  - ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 1 ข้อ ) 

4 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
  - ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 2 ข้อ ) 

3 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 3 ข้อ ) 

2 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติขอ้ใดข้อหนึ่ง 4 ข้อ ) 

1 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 5 ข้อ ) 

0 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ตอบคำถามถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติทกุข้อ ) 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8– 10 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง  วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในงานช่าง 

 
  คำสั่ง  ใหน้ักเรยีนวาดภาพวัสดุอุปกรณห์รือเครื่องมือช่างที่มีอยู่ในบ้านมา 1 ชนิด แล้วตอบคำถามในช่องว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดนี้คืออะไร………………………….. 
 
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดนี้ใช้งานอะไรได้บ้าง…………..……………..........………………………………………….. 
 
 
 

ชื่อ ................................................................ เลขที่.........ชั้น ........... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่างนา่รู ้          เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรือ่ง การใช้วัสดุอปุกรณ์และเครื่องมอืงานช่าง              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่สอน........................... เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                        และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การทำงานช่างแต่ละงานควรเลือกใช้วัสดอุุปกรณแ์ละเครื่องมือให้เหมาะสมเพือ่ให้งานเสร็จเร็วและ
ปลอดภัย 

 
3. สาระการเรียนรู้ 

การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง (K) 
 2. เลือกใชว้ัสดุอุปกรณ์และเครื่องมืองานช่างเหมาะสมกับงานได้ (P) 
 3. เห็นความสำคัญของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในงานช่าง (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   3. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   7. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรยีนช่วยกันยกตัวอย่างอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
งานช่างที่รู้จักคนละ 1 ชนิด 
   2. ครูเขยีนชื่อเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างบนกระดานแล้วให้
นักเรียนรว่มกันอ่าน  
   3. ครูติดตาราง 9 ช่องบนกระดาน จากนั้นครูและนักเรียน
ร่วมกันอ่านชื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ในงานช่างแต่ละช่อง 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้นักเรียนเลน่เกม “บิงโก”   
   4. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม และแจกบัตรสี 3 สี 
สีละ 1 กลุ่ม กลุม่ละ 9 ใบ 
   5. ครูอ่านคำถาม  9  ข้อ  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ใช้ในงานช่างเม่ืออ่านคำถาม  1  ข้อจบ ให้นักเรยีนออกมาติดบัตร
สีลงตรงช่องคำตอบที่ถูกต้อง กลุ่มใดติดก่อน กลุ่มนั้นได้คะแนน  
1  คะแนน กลุ่มใดตอบคำถามให้บตัรสีติดต่อกันในแนวนอนหรือ
แนวตั้งหรือแนวทแยงเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะโดยให้รอ้งว่า  
“บิงโก” ตวัอย่างคำถาม 
     - อะไรเอ่ย.....ใช้กรีด เฉือนสิง่บางๆ (คัตเตอร์ cutter ) 
     - อะไรเอ่ย.....แบนๆ ยาวๆ ใช้วัดระยะ (ไม้บรรทัด ruler) 
     - อะไรเอ่ย.....มีปลายเหลีย่ม แบนบาง ใช้ขันและคลาย 
                     (ไขควง screwdriver) 
     - อะไรเอ่ย.....มีหัวโตๆ ใช้ตอกใช้ทุบ (ค้อน hammer) 
     - อะไรเอ่ย.....มีด้ามยาวๆ มีฟันใช้ตัดของแข็ง (เลื่อย saw) 
     - อะไรเอ่ย.....มีขายาวๆ ใช้ตัดดังฉับๆ (กรรไกร scissors) 
     - อะไรเอ่ย.....ตัวเล็กๆ มีหัวเปน็แฉก ใช้ยึด ตดิ ประกอบ 
                     (สกรูว screw ) 
     - อะไรเอ่ย.....มีตัวเป็นเกลียว ใช้ยึดชิ้นงาน คลายออกง่ายๆ   
                     (นอต nut) 
     - อะไรเอ่ย.....ตัวเล็กและยาว  มีปลายแหลมๆ ชว่ยยึดวัสด ุ 
                     (ตะปู nail ) 
   6. ให้นักเรยีนและครูร่วมกันตรวจคำตอบ  
   7. ครูสาธิตวิธกีารใช้ไม้บรรทัดวดัระยะกับกรรไกรตัดกระดาษ
ให้นักเรยีนดู  โดยครูเตรียมกระดาษสีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร  
ยาว 15 เซนติเมตร แจกให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ให้นักเรยีนฝึก
ปฏิบติัการใช้ไม้บรรทัดวัดกระดาษกว้างเส้นละ 1 เซนติเมตร   
ยาว 15 เซนติเมตร  จำนวน 10 เส้น  แล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษ 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรนิธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อนตัดสินใจ
เชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่อ่านไปใช้
ประโยชนใ์นชีวิต 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คำศพัท์ที่พบบ่อยๆ 
และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
ทักษะชีวิตและความเจริญแหง่ตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที ่
ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา 
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียนกับ
เพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปญัหา 
ด้วยสันติวิธ ี
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมหีลักฐาน
ประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพื่อน
ในการแก้ปัญหา โดยใช้วธิีการที่เลอืกไว้แล้ว
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
โดยครูให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำกระดาษที่ได้ทากาว
ติดบนปากแก้วกระดาษ  ตกแต่งเป็นหมึก  แมงมงุ หรือ
แมงกะพรุน 
   8. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปความรู้ ดังนี้ การเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างได้เหมาะสมกับลักษณะงาน
จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว และปลอดภัย 
   9. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามว่า   
ถ้านักเรียนจะตอกตะปูแล้วไม่มีคอ้น นักเรียนจะทำอย่างไร  
จากนัน้ให้นักเรยีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัอุปกรณ์งาน
ช่างในบ้านของนักเรียนว่ามีอะไรบา้ง  และใช้งานอย่างไร 

ติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายทีค่ิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี 
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคดิเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรอื
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย  ใสใ่จในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- ช่วยสร้างและรักษาความสมัพันธ์อันดีของเพื่อน
ในกลุ่มหาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ใบงาน 
2. บัตรสี  เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว้ 
3. เกมบิงโก ขนาด 9 x 9 นิว้ 9 ชอ่ง 
4. ไม้บรรทัดกับกรรไกร 
5. กระดาษสขีนาด 10 X 15 เซนติเมตร 
6. กาว 
7. แก้วกระดาษ 
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9. การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
งานช่าง 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน  

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการทำงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 
2 เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความต้ังใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ตั้งใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 
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เกณฑ์การประเมินผลการใช้ไม้บรรทดัและกรรไกร 
ระดับ

คุณภาพ 
รายการประเมิน 

4 - ใช้ไม้บรรทดัวัดระยะถูกต้อง  ขีดเส้นได้ตรงตามระยะที่วัด (2 คะแนน ) 
- ใช้มือจับกรรไกรถูกต้อง  ตัดกระดาษได้ตรง  (2 คะแนน ) 

3 - ใช้ไมบ้รรทัดวัดระยะถูกต้อง  ขีดเส้นได้ตรงตามระยะที่วัด (2 คะแนน ) 
  - ใช้มอืจับกรรไกรถกูต้อง  ตัดกระดาษได้ตรง  (2 คะแนน )  
      (ขาดคณุสมบัตขิ้อใดข้อหนึ่ง 1 ข้อ ) 

2 - ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะถูกต้อง  ขีดเส้นได้ตรงตามระยะที่วัด (2 คะแนน ) 
  - ใช้มือจับกรรไกรถูกต้อง  ตัดกระดาษได้ตรง  (2 คะแนน ) 
     (ขาดคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่ง 2 ข้อ ) 

1 - ใช้ไม้บรรทัดวดัระยะถกูต้อง  ขีดเส้นได้ตรงตามระยะที่วัด (2 คะแนน ) 
- ใช้มือจับกรรไกรถูกต้อง  ตัดกระดาษได้ตรง  (2 คะแนน )  
  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 3 ข้อ ) 

0 - ใช้ไม้บรรทัดวัดระยะถูกต้อง  ขีดเส้นได้ตรงตามระยะที่วัด (2 คะแนน ) 
- ใช้มือจับกรรไกรถูกต้อง  ตัดกระดาษได้ตรง  (2 คะแนน )  
   (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึง่ 4 ข้อ ) 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 – 8 ดี 
5 – 6 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชือ่ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรูท้ี ่ 5  งานช่างนา่รู ้           เวลาเรียน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือช่าง                  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน ............................................................. พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคณุธรรม และลกัษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวธิีการทำงานเพื่อชว่ยเหลอืตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 

การใช้เครื่องมือช่างทุกชนิดต้องระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุคคลรอบข้าง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือช่างเพื่อความปลอดภัย (K) 
 2. แสดงบทบาทสมมติการใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย (P) 
 3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. ครูนำภาพเด็กสองคนที่กำลังหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน
ใหน้ักเรียนดู  แลว้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยให้ตอบคำถาม
ดังนี้ 
       - เด็กในภาพกำลังทำอะไรอยู ่(เล่นกันในขณะปฏิบัติงาน) 
       - จะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เล่นหยอกล้อกัน (มีดบาดมือ) 
   2. ครูเขียนข้อควรระวังในการใช้เครื่องมอืช่างลงบนกระดาน 
แล้วครูกับนักเรียนรว่มกนัอ่านข้อความบนกระดานอย่างช้าๆ 
   3. ให้นักเรยีนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับ 
การใช้วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย  
โดยเล่นไม่เกินกลุ่มละ 10 นาท ี
   4. ให้นักเรยีนแสดงความคิดเห็นจากการแสดงบทบาทสมมุติที่
ได้เล่นไป โดยตอบคำถามดังนี้ 
       - การใชว้ัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย 
มีแนวทางอย่างไร 
       - ถ้าใช้วัสดอุุปกรณ์เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัยจะเกิดผลดี
อย่างไร 
       - ถ้าใช้วัสดอุุปกรณ์เครื่องมือช่างไม่ระมัดระวังจะเกิดผลเสีย
อย่างไร 
   5. ครูเขียนหัวข้อแผนภาพบนกระดาน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
   
  
  
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลท่ีต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชือ่ และนำความรู้ ขอ้คิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สกึความต้องการ 
และปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวทิยาศาสตร ์
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 
 

ผลด ี

 

ผลเสีย 

 

การใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัย 
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8. สื่อการเรยีนรู้ 

1. รูปภาพ การหยอกล้อกันในขณะปฏิบัติงาน 
2. แถบประโยค 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
     6. ครูนำแถบประโยคใหน้ักเรียนอ่านพร้อมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จากนัน้ใหต้ัวแทนนักเรียนออกมาหยิบแถบประโยคไปติด
ในแผนภาพ   
   7. ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้ง แล้วร่วมกัน
สรุปความรู้ ดังนี้ “การใช้เครื่องมือช่างอย่างรอบคอบระมัดระวัง
จะป้องกันอุบัติเหตุให้ตนเองและบคุคลรอบข้างได้” 
   8. ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานช่างท่ีนักเรียนเคยพบ และให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้านักเรียนใชเ้ครื่องมือช่าง 
แล้วเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร 
   
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหนา้ที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผูอ้ื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใสใ่จในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุม่
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี 

เกิดอุบัติเหตใุนขณะปฏิบัติงาน 

 

ทำให้งานเสร็จเร็วข้ึน 

 

ตรวจสอบเครื่องมือในการใช้งาน 

ใช้งานอย่างระมัดระวัง 

 

งานไม่เสร็จ 

 

เครื่องมือช่างใช้งานได้
นาน 

 

ไมเ่ล่นขณะใช้เครื่องมอืช่าง
ทำงาน 

 

เครื่องมอืเสียหาย 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือช่าง 
เพื่อความปลอดภัย 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมนิกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน      

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 
3 - 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีสว่นร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไมร่่วมทำกิจกรรม 

การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงมีความถูกต้อง
เหมาะสม ภายในเวลา 
ที่กำหนด 

การแสดงมีความถูกต้อง
เหมาะสม  จบเรว็หรือช้า
กว่าเวลาที่กำหนด 

การแสดงไม่ถูกต้องภายใน
เวลาที่กำหนดหรอือาจช้า
หรอืเรว็กว่าเวลาที่กำหนด 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  นักประดิษฐ์น้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชีว้ัด 
 1. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง (ง 1.1 ป.1/1) 
 2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.1/2) 
 3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรอืร้นและตรงเวลา (ง 1.1 ป.1/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

นักประดิษฐ์น้อย 

ภาษาไทย 
•  การอา่นบัตรคำ  บตัรภาพ  แถบ
ข้อความ  แถบประโยค 
• การพูดแสดงความคดิเห็น  การสรปุ 

 
 

ศิลปะ : ทัศนศิลป ์
•  การออกแบบผลงาน 
• การวาดภาพตกแต่งผลงาน 

วิทยาศาสตร ์
• การสังเกต  และรวบรวมขอ้มูล  
  ความหมาย ประโยชน์ของงานประดษิฐ์  
• การใช้อปุกรณ์อยา่งถูกวิธี   
• การวิเคราะห์วัสดุ  อุปกรณ ์ ลำดับ

ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน 
 

 

ภาษาอังกฤษ 
•  การบอกชื่อวัสดอุุปกรณ์งานประดิษฐ ์

คณิตศาสตร ์
•  การบอกชื่อรปูร่าง  รูปทรง  ของวัสดุ/
เศษวัสดุ  และอุปกรณ์งานประดิษฐ ์
• การเรียงลำดับแผนภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  นักประดิษฐ์น้อย           เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของงานประดิษฐ์            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................. เดือน ............................................................... พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิง่แวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1      บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     
 ง 1.1 ป.1/2     ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย  
 ง 1.1 ป.1/3      ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
  งานประดิษฐ์เป็นงานที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง  โดยการนำวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เปน็
ชิน้งานใหม่ 
  ประโยชน์ที่ได้จากงานประดิษฐ์เปน็การนำวัสดุหรือเศษวัสดุต่าง ๆ  มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน  และ
สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครวัไดด้้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

ความหมายและประโยชน์ของงานประดิษฐ ์
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธบิายความหมาย  และประโยชนข์องงานประดิษฐ์ (K) 
 2. จำแนกความหมายของงานประดิษฐ์ และเขียนแผนภาพสรุปประโยชน์ของงานบ้าน (P) 

        3. ตระหนักถึงความหมาย และเห็นประโยชนข์องงานประดิษฐ ์(A)  
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
3. ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน   อยู่อย่างพอเพียง   
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. ครูนำนกทีพ่ับจากกระดาษให้นักเรียนดู  แล้วร่วมกันสนทนา
จากส่ิงที่เห็นโดยใช้คำถาม ดังนี้ 
     -  ของที่นักเรียนเห็นอยู่ นักเรยีนเคยพบเหน็หรอืไม่ และสิ่ง
ที่เห็นเรยีกว่าอะไร (เคยเห็น เรียกว่า นกกระดาษ) 
     -  ของที่เห็นนี้ เป็นสิ่งท่ีมนุษยส์ร้างขึ้นใช่หรือไม่ (ใช่) 
     -  ของทีเ่ห็นอยู่นี้ทำมาจากอะไร (กระดาษ) 
     -  นักเรียนสามารถประดิษฐ์ได้หรือไม่ (ได้/ไม่ได)้ 

   2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมวา่ งานประดิษฐ์เป็นงานที่
สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการนำเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มา
ประกอบเข้าด้วยกันจนเป็นชิ้นงาน  โดยมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก 
เช่น  การพับกระดาษเป็นจรวด  เป็นตัวหนอน  เป็นแมว 
   3. ครูนำภาพติดบนกระดาน  2  ภาพ   
       - ภาพที่ 1 ตุ๊กตาหมีที่ทำจากผ้า          
       - ภาพที่ 2  ตุ๊กตาหมีที่ทำจากกล่อง 
จากนัน้ให้นักเรยีนร่วมกันตอบคำถามเดียวกันทั้ง 2 ภาพ  ดังนี้   
     - จากภาพที่นักเรียนเห็น เป็นภาพอะไร (ตุก๊ตา) 
     - ประดิษฐ์มาจากอะไร (ผ้า/กล่องนม) 

     - สิ่งของที่เห็นอยู่นี้นักเรียนคิดว่าชิ้นใดเป็นงานประดิษฐ์ที่
นักเรียนทำได้เอง (ภาพที ่2) 
     - สิ่งของทีเ่ห็นอยู่นี้ในภาพที ่1 นักเรยีนเคยประดิษฐ์เองหรือ 
เห็นใครประดิษฐ ์(เคยเห็นพี่สาวประดิษฐ์)  
   4. ใหน้ักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัรปูภาพ/ 
บัตรภาพในข้อ 3 โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
       - ภาพที ่1 และภาพที ่2 เหมือนกันอย่างไร (เหมือนกัน
ตรงท่ีเป็นของเล่น) 
    - ภาพที ่1 และภาพที ่2 ต่างกันอย่างไร (ภาพที ่1 เป็นของ 

ทีซ่ื้อมา  แต่ภาพที่ 2 เป็นของที่เราประดิษฐ์ขึ้นมา)  
จากนั้นครูบันทึกคำตอบลงในแผนภาพบนกระดาน  ดังนี ้
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอา่น ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
สื่อสิง่พมิพ์ และสิง่แวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถตั้งคำถามและหาข้อมูลที่ต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิง่ทีส่ามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ให้นักเรยีนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความหมายของงาน 
ประดิษฐ ์ดังนี ้งานที่สร้างสรรค์จากวัสดุ/เศษวัสดุตา่ง ๆ โดยทำ
ขึ้นเองเรียกว่า งานประดิษฐ ์

6. ให้นักเรยีนร่วมกันสำรวจผลิตภณัฑ์ใดบ้างที่มาจากงาน 
ประดิษฐ ์ 

7. ครูนำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์มาให้นักเรียนดูแล้วให้นักเรียน 
ร่วมกันสนทนาเก่ียวกับประโยชน์ของงานประดิษฐ์ โดยครูใช้
คำถามวา่ นักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ชิ้นนี้มีประโยชนอ์ย่างไร 
(ใช้ออมเงิน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ / ตามประสบการณ์ของ
นกัเรียน) 
    8. ให้นักเรียนวาดภาพ  ระบายสีผลิตภัณฑ์จากงานประดิษฐ์ 
ทีน่ักเรียนเคยเหน็มา 1 ชนิด พรอ้มอธิบายว่าสิ่งที่วาดใช้ทำ
ประโยชน์อะไรไดบ้้าง  จากนัน้นำผลงานนำเสนอหน้าชั้น 

9. นักเรียนและครูรว่มกันสรุปความรูเ้กี่ยวกับประโยชน์ของ
งานประดิษฐ์ ดังนี้ การนำวัสดุ/เศษวัสดุต่างๆ มาสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ต่างๆ ทำให้ได้ชิ้นงานใหม่ที่มีความหลากหลาย และสามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์ของงานประดิษฐ์     

10. ให้นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยตอบคำถาม ดังนี้ 
- นักเรียนคิดว่าเศษวัสดุสร้างรายได้ให้เราอย่างไร    
- งานประดิษฐใ์ดที่นักเรียนอยากประดิษฐ์มากที่สุด 

-  มีอาชีพใดบ้างที่มาจากงานประดิษฐ์ 

 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกไดว้่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผล 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเปา้หมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 

 
8. สื่อการเรียนรู ้
      1. ชิ้นงานประดษิฐ์จากของจรงิ 

  2. ภาพตุ๊กตาหมีที่ทำจากผ้าและภาพตุ๊กตาหมีที่ทำจากกล่องนม 
       3. ตุก๊ตาปูนปลาสเตอร์ 
  4. ภาพวาดระบายสีงานประดิษฐ์ของนักเรียน 
 

  สิ่งท่ีเหมือนกัน 
ของภาพ 1 และ 2     
   (เป็นของเล่น) 

  ความแตกต่างของ 
สิ่งของจากภาพที่ 1  
  

  (เป็นของที่ซื้อมา)  

ความแตกต่างของ 
  สิ่งของจากภาพที่ 2  
    

   (เป็นของที่เรา 
    ประดิษฐ์ขึ้นมา) 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
อธิบายความหมาย  และประโยชนข์อง
งานประดิษฐ ์

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมนิกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมนิคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน    
อยู่อย่างพอเพียง   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผา่น 

 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ ่ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
2 เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความต้ังใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ตั้งใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลใบงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

5 - ภาพที่วาดเสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด (3 คะแนน ) 
- ข้อความสัมพันธ์กับภาพวาด  (2 คะแนน ) 

4 - ภาพที่วาดเสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด (3 คะแนน ) 
  - ข้อความสัมพันธ์กับภาพวาด  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 1 ข้อ ) 

3 - ภาพที่วาดเสรจ็สมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด (3 คะแนน ) 
  - ข้อความสัมพันธ์กับภาพวาด  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 2 ข้อ ) 

2 - ภาพที่วาดเสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด (3 คะแนน ) 
- ข้อความสัมพันธ์กับภาพวาด  2 ข้อ  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 3 ข้อ ) 

1 - ภาพที่วาดเสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด (3 คะแนน ) 
- ข้อความสัมพันธ์กับภาพวาด  (ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 4 ข้อ ) 

0 - ภาพที่วาดถูกต้อง  เสร็จสมบูรณ์  ระบายสีสวยงาม  สะอาด 
- ข้อความสมัพันธ์กับภาพวาด  (ขาดคุณสมบัติทุกข้อ )  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 – 5 ดี 
2 – 3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



207 

 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบงาน  
เรื่อง  ความหมายและประโยชน์ของงานประดิษฐ์      

           
คำส่ัง  ให้นักเรยีนวาดภาพ และระบายสีผลิตภัณฑจ์ากงานประดิษฐ์ที่นักเรียนเคยเหน็มา 1 ชนิด 
         แล้วเขียนประโยชน์ลงในชอ่งวา่ง  ( 5  คะแนน ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชือ่ผลิตภัณฑ ์…………………………………………………………. 
ประโยชน์ .......................................................................     
 
 
ชื่อ ................................................................ เลขท่ี.........ชั้น ...........  
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  นักประดิษฐ์น้อย           เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การพับกระดาษเป็นดอกไม ้                             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

 มาตรฐานการเรียนรู ้        
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1  บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง   
    ง 1.1 ป.1/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
  ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษแบบง่ายๆ เป็นงานที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเอง นอกจากจะใช้
ประดับตกแต่งบ้าน ตกแต่งสิ่งของต่าง ๆ แล้ว  ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ ฝึกทักษะการทำงาน
ฝึกความคดิสร้างสรรค์  ช่วยลดปรมิาณกระดาษ  แล้วยังเป็นพื้นฐานของการประกอบอาชีพอีกด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
      การพับกระดาษเป็นดอกไม้ (ดอกทิวลิป) 
 
4. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 
 1. เรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ (K) 
 2. นำข้ันตอนการประดิษฐ์ไปใช้งานได้จริง (P) 
 3. เห็นคณุค่าของการนำเศษวัสดุกลับมาใช้งานใหม่ (A) 
                                
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
   3. การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
   4. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   7. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุง่ม่ันในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง    
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. ครูนำผลงานดอกทิวลิปที่พับจากกระดาษให้นกัเรียนดู  
 
   
       
 
 
 
      จากนั้นให้นกัเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม
ดังนี้ 
      - นักเรยีนรู้จักดอกไม้ชนดินี้หรือไม่ ชื่ออะไร (เคย / ไม่เคย  
ดอกทวิลิป tulip ) 
      - นักเรยีนเคยเห็นทิวลิปจริงหรือไม่ และมีลักษณะอย่างไร  
      - นักเรยีนเคยประดิษฐ์ของดอกทิวลิปหรือไม่  (เคย / ไม่เคย) 
      - นักเรยีนคิดว่า การทำดอกทิวลิปกระดาษต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์อะไรบ้าง (กระดาษสี  กาว  กรรไกร ดินสอ ) 
      จากนัน้ครูบนัทึกคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพบน 
กระดาน พร้อมกับให้ฝึกพูดชื่อภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   2. ครูและนักเรียนร่วมกันอ่านวสัดุอุปกรณ์ในแผนภาพ 
   3. ครูติดแผนภูมิการพับดอกทิวลิป  ให้นักเรียนสังเกตรูปร่าง
ของกระดาษที่นำมาพับว่าต้องใช้กระดาษทีมี่ลักษณะอย่างไร  
( สี่เหลี่ยมจัตุรัส )   

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏใน
ส่ือสิ่งพิมพ ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ 
ตามที่สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* 
สามารถต้ังคำถามและหาข้อมูลที่ต้องการ
คิดก่อนตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิด
จากส่ิงที่อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวติ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้(ฟังหรืออ่านรูค้วามหมาย) คำศพัท์ที่พบ
บ่อยๆ และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และ 
สิ่งท่ีทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถ
แก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาดว้ยตนเอง และรว่มมือกับ
เพื่อนในการแก้ปญัหา โดยใชว้ิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผลการ
แก้ปัญหา 
 

ดินสอ 
pencil 
 

กาว 
glue 
 

กระดาษส ี
color  paper 
 

กรรไกร 
scissors 
 

การประดิษฐ ์
  ดอกทิวลิป 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
                         ขั้นตอนการพับดอก 
 
      
 
 

1                      2                           3 
2  

 
 
         4                  5 
 

ขัน้ตอนการพับใบ 
 
 
 
 
           1                  2              3 
   4. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกพับและตัดกระดาษเป็นรูป
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส โดยครูแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้น
ครูสาธิตวิธีการพบัดอกทิวลิปให้นกัเรียนดูตามแผนภูมิการพับ 
ดอกทิวลิป แล้วให้ทุกคนฝึกปฏิบัต ิ โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง
และให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
   5. นักเรยีน และครูรว่มกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลำดับ
ขั้นตอนการพับดอกทิวลิป จากนั้นครูบันทกึคำตอบลงในแผนภาพ
บนกระดาน ดังนี้ (การพับส่วนดอก) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ใสใ่จในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพื่อน เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุม่
แก้ปัญหาโดยสันติวิธี 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
 
 
 
 
 

6. พับมุมแหลมของกระดาษด้านล่างขึ้น 

 
 

5. พบักระดาษดา้นซ้ายทบมาด้านขวา   
    ให้ปลายเฉยีงขึ้น 

 
4. พับกระดาษด้านขวาทบมาด้านซ้าย 
     ให้ปลายเฉียงข้ึน 
 

 
3. พับครึ่งกระดาษ  กรีดรอยพับ  แล้วกางออก   
 

 
2. พับครึ่งกระดาษ  หันด้านสันทบเขา้หาตัว 
 

 
1. ตัดกระดาษสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 



212 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 (การพับส่วนใบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   7. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่ม  นำผลงานการพบัดอกทิวลิปมาติด
ในกระดาษแข็งตกแต่งเป็นภาพต้ังโต๊ะ  หรือภาพติดผนัง 
   8. นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการเรียนครัง้นี ้ ดังนี ้
       - นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการประดิษฐด์อกทิวลิป 
       - ดอกทิวลปิที่ประดิษฐ์นำไปใช้ประโยชน์อยา่งไรได้บ้าง 
       - สิ่งท่ีได้รับจากการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มมี
อะไรบ้าง 
       - นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองหรือไม่ เมื่อ
ประดิษฐ์ดอกทิวลิปได้ด้วยตัวเอง 
       - กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษอ่อน สามารถ
ใช้กระดาษอื่นแทนได้หรือไม่ 
   ครูใหค้วามรู้เพิม่เตมิว่า การนำกระดาษมาประดิษฐ์ชิ้นงาน
นอกจากจะได้ผลงานที่ต้องการแล้วยังช่วยลดปริมาณกระดาษได้
อีกด้วย 

 

 
8. สื่อการเรียนรู้ 

1. ชิ้นงานสำเร็จของครู การพับดอกทิวลิป 
2. แผนภูมิการพับดอกทิวลิป 
3. กระดาษสี  กาว  คัตเตอร ์

 
 
 
 
 

6. นำส่วนดอกมาเสียบที่ปลายแหลม 
 

5. พบักระดาษด้านล่างขึ้นด้านบนตามแนว 
    กระดาษ 

4. พับครึ่ง  จากซ้ายมาขวากรีดให้เรียบ 
 

3. พับกระดาษด้านซ้ายและขวาเข้าหาเส้นกึ่งกลาง  
กรีดรอยพับ  แลว้กางออก   
 

2. พับครึ่งกระดาษจากซ้ายมาขวา  กรีดเรียบ   
    แล้วกางออก 
 1. ตัดกระดาษสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
เรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้
จากกระดาษได้    

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุง่ม่ันในการทำงาน  อยู่อย่าง
พอเพียง    

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด 
2 เอาใจใส่งานทีร่ับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความตั้งใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ ต้องมีครูคอย

ควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครคูอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ต้ังใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมนิ 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช้) 0 (ปรับปรุง) 
การพับกระดาษเป็น
สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

- พับกระดาษเปน็
สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้อง  
- ตัดได้ตรงเรียบ 

ขาดคุณสมบัติ 
ข้อใดข้อหนึ่ง  

ขาดคุณสมบัติ 
ทั้ง 2 ข้อ แต่เมื่อมี
ผู้แนะนำแล้วทำได้  

ไม่สามารถพับ
และตัดกระดาษ
เป็นสี่เหลีย่ม
จัตุรัสได้ 

การพับดอกทิวลิป พับเป็นดอกทิวลปิ 
ได้ถูกต้องทุกขั้นตอน
ด้วยตัวเอง 

พับเป็นดอกทิวลปิ 
ได้ด้วยตัวเอง แต่มี
บางข้ันตอนไม่ถูกตอ้ง 

พับเป็นดอกทวิลปิ 
ได้ด้วยตัวเอง แต่
เมื่อมีผู้แนะนำแล้ว
ทำได้ 

ไม่สามารถพับ
เป็นดอก 
ทิวลิปได้แม้ม ี
ผู้แนะนำ 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 - 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  นักประดิษฐ์น้อย           เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่อง การพับกระดาษเป็นรูปสัตว ์                  เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่.................................... เดือน ............................................................. พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1      บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง    
    ง 1.1 ป.1/2     ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3      ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
 การพับวาฬจากกระดาษเป็นงานท่ีนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง  ฝึกทักษะการทำงาน 
ความเชื่อมโยงของลำดับขั้นตอนการทำงาน  ความคิดสร้างสรรค์  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 

การพบัวาฬ 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐว์าฬ (K) 
 2. นำข้ันตอนการประดิษฐ์ไปใช้งานได้จริง (P) 
 3. ตระหนักถึงการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ (A) 
  
5. สมรรถนะหลัก 

1.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

   3.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตรแ์ละจิตวิทยาศาสตร ์
   4.  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
      5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   7. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ครูให้นักเรยีนตอบคำถามต่อไปนี้ 
       - นักเรียนรูจ้ักสัตว์น้ำอะไรบ้าง 
       - มีสตัว์น้ำชนิดใดที่เลี้ยงลูกด้วยนมหรือไม ่
 
 
 
 
       ครูนำตัวอยา่งวาฬให้นักเรยีนดู  และถามว่าใครเคยรูจ้ัก
สัตว์ชนิดนี้บ้าง  จากนั้นครูอธิบายเพิ่มว่าวาฬเป็นสตัว์น้ำที่มี
รูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใชป่ลาและเลี้ยงลูกดว้ยนม 
       - นักเรียนคดิว่าวาฬอาศัยอยู่ในแม่น้ำ  ลำคลอง หรือทะเล 
   2. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  ครูตดิแผนภูมิ
การพับวาฬและแจกอุปกรณ์การพับวาฬให้นักเรยีน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อน
ตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งท่ี
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- รู้ (ฟังหรืออ่านรู้ความหมาย) คำศพัท์ที่พบ
บ่อยๆ และสำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับตนเอง 
ครอบครัว 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งท่ีสามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไมไ่ด ้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคมุอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธ ี
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8. สื่อการเรียนรู ้

1.  ตัวอย่างวาฬทีพั่บสำเร็จแล้ว 
2.  แผนภูมิการพับวาฬ 
3.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับปลาวาฬ (กระดาษอ่อน  คัตเตอร์  กรรไกร) 
4.  กระดาษ 100 ปอนด์  สี  กาวลาเทกซ ์

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   3. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาข้ันตอนการพับจาก
แผนภูมิการพับวาฬ จากนั้นใหช้่วยกันนำเสนอลำดับขั้นตอน
การพับ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
       - การพับวาฬ มีลำดบัขั้นตอนกี่ขั้นตอน  อย่างไรบ้าง 
       - กระดาษเริ่มต้นที่นำมาพับมีรูปทรงใด (รูปสีเ่หลี่ยม
จัตุรสั) 
       - นักเรียนเตรียมกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไดด้้วยตัวเอง
หรือไม่   
   นักเรยีนพับและตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  โดยครู
ตรวจสอบและแนะนำ 
   4. ครูสาธิตขั้นตอนการพับปลาวาฬตามแผนภูมิการพับวาฬ
ทีละขั้นตอน  และอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน  ผลงาน
ที่ได้คะแนนสูงสุด 1-3 จะได้รบัรางวัลที่ครูเตรียมไว ้ เพื่อ
กระตุ้นใหน้ักเรียนทำงานด้วยความตั้งใจ  
   5. ให้นักเรียนแต่ละคนพับวาฬ  โดยดูขั้นตอนการทำจาก
แผนภูมิการพับที่ครูติดไว้บนกระดานประกอบ  นักเรยีนที่อยู่
ในกลุ่มเดียวกันให้ช่วยเหลือแนะนำกันได้  เพือ่ให้สมาชิก 
ทุกคนในกลุ่มทำงานได้เสร็จในเวลา   
   6. เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ใหต้ิดผลงานของแต่ละคน 
ลงในกระดาษ 100 ปอนด์ และตกแต่งผลงานให้สวยงาม  
แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และติดไว้บนกระดาน
เพื่อให้นักเรยีนร่วมกันตัดสิน  โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานที่ครูแจ้งก่อนปฏิบัติงาน โดยใช้การยกมือให้คะแนน 
นักเรียนแต่ละคนยกมือได้คนละ 1 ครั้ง  ซึ่งหมายถึง 1 
คะแนน 
   7. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
พับวาฬ  พร้อมบอกชื่อวัสดุ อุปกรณ์เป็นภาษาอังกฤษ และ
ลำดับขั้นตอนการพับวาฬ   
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมอืกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเปน็ผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ท่ี
ได้รบัมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู ้(K) 
เรียงลำดับขัน้ตอนการพับวาฬ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน    

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผา่น 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ ่ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
2 เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความตั้งใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ตั้งใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกวา่ 7 ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช้) 0 (ปรับปรุง) 
การพับกระดาษ
เป็นสี่เหลีย่มจัตุรสั 

- พับกระดาษเปน็
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสถูกต้อง  
- ตัดได้ตรงเรียบ 

ขาดคุณสมบัติ 
ข้อใดข้อหนึ่ง 

ขาดคุณสมบัติ 
ทั้ง 2 ข้อ แต่เมื่อม ี
ผู้แนะนำแล้วทำได ้

ไม่สามารถพับ
และตัดกระดาษ
เป็นสี่เหลีย่ม
จัตุรัสได้ 

การพับวาฬ พับวาฬได้ถูกต้อง 
ทุกข้ันตอนด้วยตัวเอง 

พับวาฬได้ด้วยตัวเอง
แต่มีบางข้ันตอน 
ไมถู่กต้อง 

พับวาฬได้ด้วยตวัเอง
แต่ต้องมีผู้แนะนำ 
จึงจะทำได ้

ไม่สามารถพับ
วาฬได้แมมี้ 
ผู้แนะนำ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  นักประดิษฐ์น้อย           เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง การพับกระดาษเป็นของเลน่                              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน ............................................................. พ.ศ. .................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกนั และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวธิีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง    
    ง 1.1 ป.1/2    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตอืรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
 การพับจรวดจากกระดาษเป็นงานทีฝึ่กทักษะความเช่ือมโยงของลำดับขั้นตอนการทำงาน   
การพัฒนากล้ามเนื้อมือ  การแก้ปัญหา  ความคดิสร้างสรรค์  และใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์  รวมทั้งนำไปใช้
เล่นได้โดยไม่ต้องเสียเงิน   
 
3. สาระการเรียนรู้ 

การพับจรวด 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เรียงลำดับขั้นตอนการพับจรวดได้ (K) 
 2. พบัจรวดไดต้ามขั้นตอน (P) 
 3. ตระหนักถึงการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ (A) 
  
5. สมรรถนะหลัก 

1.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2.  การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3.  ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทมีและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
  
 
 
 
 
  1. ครูนำผลงานสำเร็จของการพับจรวดมาให้นักเรียนดู จากนั้น
ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น  โดยครใูช้คำถามดังนี ้
    -  นักเรียนเคยเห็นสิ่งประดิษฐช์นิดนี้หรือไม ่(เคย / ไม่เคย) 
    -  นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้มีชือ่เรยีกว่า
อะไร (ทราบ จรวดกระดาษ / ไม่ทราบ) 
    - นักเรียนเคยพับจรวดกระดาษนี้หรือไม ่(เคย / ไม่เคย) 
    - ใหน้ักเรียนรว่มกันบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการพับจรวด 
   2. ครูติดแผนภูมิการพับจรวด  และนำแถบประโยคขั้นตอน
การพับจรวดให้นักเรียนร่วมกันอ่านแล้วนำไปติดใหต้รงกับ
ขั้นตอนแผนภาพ 
 
                                              6 
 
                                                   5 
  
                                                            
                                        4 
 
                  3 
 
 
         2                                                            
 
 
  1 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ขอ้ความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
ส่ิงพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อน
ตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพดูให้ความคิดสนับสนุนหรอืคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไม่ได้ บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธ ี
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมนิผลการแก้ปัญหา 

 4 

5 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

1.  ตัวอย่างจรวดทีพั่บสำเร็จแล้ว 
2.  แผนภูมิการพบัจรวด  แถบประโยคลำดับขั้นตอนการพับจรวด  
3.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการพับจรวด (กระดาษอ่อน  คัตเตอร์  กรรไกร) 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. ครูสาธิตวิธกีารพับจรวดกระดาษให้นักเรียนด ู แล้วให้
นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัตติามทีละขั้นตอน   โดยครู
เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
   4. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นดังนี ้
       - การพับจรวดกระดาษมีลำดับขั้นตอนอย่างไร 
       - การนำจรวดไปร่อนอย่างปลอดภัยควรทำอย่างไร 
มีสิ่งใดต้องระมัดระวัง   
       - การพับจรวดแบบใดร่อนไดเ้ร็วและนานที่สุด 
       - นักเรียนได้ความรูใ้ดบ้างจากการพับจรวด  
   5. ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่าการนำกระดาษมาพับของเล่นด้วย
ตนเองเป็นการช่วยพ่อแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว  

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มทีดี่ 
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานทีดี่
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อืน่อย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมาย  ใสใ่จในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน 
เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา 
โดยสันติวิธ ี

1. พบักระดาษเขา้หากันตามรอยเส้นประ 
 

2. กำหนดแนวพบัแล้วพับปลายแหลมเขา้ตามลูกศรชี ้
 

3. กำหนดแนวพบัอีกครั้งแลว้พับเข้าตามลูกศรชี้ 
 

5. พบัครึ่งตามแนวลูกศร 

4. พบัปลายแหลมตามลูกศร 
 

 

6. พบัปีกลงสวยงามตามใจชอบ 
 



225 

9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
เรียงลำดับขั้นตอนการพับจรวด 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมนิกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านใฝ่เรียนรู้  มุ่งม่ันในการทำงาน    

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

ระดับ
คุณภาพ 

รายการประเมิน 

4   เอาใจใส่และรบัผิดชอบงานทุกงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความต้ังใจ 
  และเต็มใจที่จะทำงานให้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

3 เอาใจใส่งานรับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่ ตั้งใจและเต็มใจทำงานให้เสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
2 เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบเป็นบางครั้ง  มีความต้ังใจในการทำงานไม่สม่ำเสมอ 

ต้องมีครูคอยควบคุมบางครั้ง แต่ทำงานเสร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
1 ทำงานโดยต้องมีครูคอยควบคุมตลอดเวลา งานจึงจะเสร็จตามกำหนด  
0 หลีกเลี่ยงไม่ต้ังใจทำงาน  ทำให้งานไม่เสร็จตามกำหนด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดี 

7 - 9 พอใช้ 
ต่ำกว่า 7 ปรับปรงุ 
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แบบประเมินผลงาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

3 (ดีมาก) 2 (ดี) 1 (พอใช้) 0 (ปรับปรุง) 
การพับกระดาษ 
เป็นจรวด 

พับจรวดถูกต้องตาม
ขั้นตอนด้วยตัวเอง  
 

พับวาฬได้ด้วยตัวเอง
แต่มีบางขัน้ตอน 
ไม่ถูกต้อง 

พับวาฬได้ด้วยตัวเอง 
แต่ต้องมีผู้แนะนำจึง
จะทำได้ 

ไมส่ามารถพับวาฬ
ได ้แมม้ีผู้แนะนำ 

การนำจรวดไปร่อน ร่อนได้ดี ไม่ต้องแก้ไข 
 

ร่อนได้แต่ไม่ดีต้อง
แก้ไข และสามารถ
แก้ไขได้ด้วยตัวเอง 

ร่อนไม่ได้และไม่
สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตัวเอง  แต่เม่ือมีผู้
แนะนำแลว้สามารถ
แก้ไขได้ 

ร่อนไม่ได้และไม่
สามารถแก้ไขได้ 
ด้วยตัวเอง แม้มี 
ผู้แนะนำ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

5 – 6 ดี 
3 – 4 พอใช้ 

ต่ำกว่า 3 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 นักประดิษฐ์น้อย            เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เคร่ืองแขวนจากกระดาษ                                เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................ พ.ศ. ..................................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 

 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1      บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง    
    ง 1.1 ป.1/2     ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3      ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
 เครื่องแขวนจากกระดาษเป็นเครือ่งประดับง่ายๆ ที่นักเรียนสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตัวเอง  นอกจาก
จะนำมาใช้ประโยชน์คือประดับตกแต่งแล้ว  ยงัเป็นการฝึกทักษะการทำงาน  การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน  
การใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  และเป็นการนำวัสด/ุเศษวัสดุทีม่ีมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ถือว่าเป็นการทำตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     การประดิษฐ์เครื่องแขวนจากกระดาษ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลำดับขั้นตอนการประดิษฐเ์ครื่องแขวนจากกระดาษได ้(K) 
 2. ประดิษฐ์เครื่องแขวนจากกระดาษได้ตามขั้นตอน (P) 
 3. ตระหนักถึงการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2.  การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3.  ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลงัเปน็ทีมและภาวะผู้นำ 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   1. ครูนำผลงานเครื่องแขวนกระดาษสำเร็จมาให้นักเรียนดู 
จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถาม
ดังนี้ 
    -  นักเรียนเคยเห็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้หรือไม่ (เคย / ไม่เคย) 
    -  นักเรียนทราบหรือไม่ว่า สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้มีชือ่เรียกว่า
อะไร (ทราบ เครือ่งแขวน / โมบาย / ไม่ทราบ) 
    -  สิ่งประดิษฐ์นี้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร (ใช้แขวนตกแต่ง
ห้องต่าง ๆ) 
    -  ให้นักเรียนร่วมกันบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับจรวด 
(กระดาษสี  เชือก  วัสดุสำหรับเจาะกระดาษ) 
   2. ให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  จากนั้นครอูธบิาย
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องแขวนกระดาษ  พร้อมสาธิตข้ันตอน
การทำ  จากนั้นครูนำแถบประโยคขั้นตอนการประดิษฐ ์
เครื่องแขวน ให้นกัเรียนอ่านพร้อมกัน จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียน
ออกมานำแถบประโยคมาเรียงเปน็แผนภาพข้ันบันไดตามลำดับ
ขัน้ตอนคนละ 1 ข้อ 
    
   

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถต้ัง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อน
ตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิง่ที่
อ่านไปใช้ประโยชนใ์นชีวิต 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพูดให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตุผลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งท่ีสามารถทำได้ และสิ่งที่
ทำไมไ่ด้ บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร 
บอกความคิด ความรู้สึกความต้องการ และ
ปัญหาของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ ์ปรบัตัว ร่วมเลน่และเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จักแบ่งปัน สามารถแก้ปัญหา
ด้วยสันติวิธ ี
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และรว่มมอืกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
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8. สื่อการเรียนรู้ 

1.  ตัวอย่างเครื่องแขวนจากกระดาษ ทีพั่บสำเรจ็แลว้ 
2.  แถบประโยคลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องแขวนจากกระดาษ  
3.  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชป้ระดิษฐ์เครือ่งแขวนจากกระดาษ (กระดาษสี กรรไกร เข็ม ด้าย โครงวงกลม) 

 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   (ตัวอย่าง ) 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
   3. ครูจัดวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรยีนกลุ่มละ 1 ชุด ใหต้ัวแทน  
กลุ่มออกมารับเพื่อนำไปร่วมกันประดษิฐ์เครื่องแขวนกลุ่มละ 
1 อัน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำ
เพิ่มเติม 
   4. นักเรยีนนำผลงานแสดงหน้าชั้น พร้อมอภิปราย 
การปฏบิัติงาน ดังนี ้
       - การแบ่งงานและความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม 
       - ปัญหาที่เกิดข้ึนและวิธีการแก้ปัญหา   
       - ความรู้สึกที่เกิดข้ึนเมื่อประดิษฐ์ผลงานสำเร็จ 
       - ความรู้ทีน่ักเรียนไดร้ับจากการเรียนครั้งนี้  
   5. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปตามหัวข้อต่อไปนี้ 
       - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องแขวน 
       - ลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องแขวน  
       - การนำเครื่องแขวนกระดาษไปใช้ประโยชน ์
   6. ให้นักเรยีนร่วมแสดงความคิดเห็นว่า  การทำเครื่องแขวน
สามารถใช้วัสดุอ่ืนได้หรือไม่  และทำเป็นรูปแบบใดได้อีกบ้าง 
สามารถทำเพื่อนำไปจำหน่ายได้หรือไม่ 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดย
มีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าทีท่ี่
ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายาม
ทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธ ี
 

1. ตัดกระดาษเปน็รูปกลม 
 
 

3. รอ้ยต่อกัน เส้นละ 5 – 7 ชิน้ 
 

 4. นำเส้นกระดาษที่ร้อยไว้มัดติดกับโครงวงกลม 
       เว้นระยะให้สวยงาม 

 

2. นำเข็มที่ร้อยดา้ยร้อยกระดาษ 
     ด้านบนและล่าง 
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
เรียงลำดับขัน้ตอนการประดิษฐ ์
เครื่องแขวนจากกระดาษ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน    
อยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 

แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3  2  1 0  
การตัดกระดาษ
เป็นวงกลม 

ตัดได้เรยีบทุกชิ้น 
 

ตัดได้ไม่เรียบทุกชิ้น 
มีชิน้ที่เรียบมากกว่า
ชิ้นที่ไม่เรียบ 

ตัดได้ไม่เรียบทุกชิ้น 
มีชิ้นที่เรียบน้อยกว่า
ชิ้นที่ไม่เรียบ 

ไมม่ีชิ้นใดตัดได้
เรียบ 

การเยบ็ต่อกัน เย็บได้ถูกต้องทุกชิ้น 
 

เย็บได้ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด  ชิ้นที่เยบ็
ถูกต้องมีมากกว่า 
ชิ้นที่เย็บไมถู่ก 

เย็บได้ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด  ชิ้นที่เยบ็
ถูกต้องมีน้อยกว่า 
ชิ้นที่เย็บไม่ถูก 

ไม่มีชิ้นใดเย็บได้
ถูกต้อง 

การประกอบ
ชิ้นงาน 

ประกอบได้สวยงาม
เรียบร้อย แขวนได้ไม่
เอียง 

ประกอบได้ 
ไมส่วยงาม มีบางส่วน
ไมเ่รียบร้อย แขวนได้
ไม่เอียง 

ประกอบไดส้วยงาม  
แต่แขวนแล้วเอยีง 

ประกอบได ้
ไม่สวยงาม  
แขวนแล้วเอียง 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
10 - 12 ดีมาก 

7 - 9 ดี 
4 - 6 พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนร่วมทำกิจกรรม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 นักประดิษฐ์น้อย            เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประดิษฐ์การด์อวยพร                                เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน ............................................................. พ.ศ. .................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวธิีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง    
    ง 1.1 ป.1/2     ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3      ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรอืร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคัญ 
 การ์ดอวยพรเป็นสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเพื่อใช้ถ่ายทอดความรู้สึกขอบคุณ  แสดงความยินดี  หรือ
ความรู้สึกอ่ืน ๆ  มอบให้กันในโอกาสต่าง ๆ  จงึสามารถประดษิฐ์ได้ด้วยตนเองโดยเลือกวัสดุ  อุปกรณ์ตา่ง ๆ
นำมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการ  ซึ่งนอกจากจะประหยัดรายจา่ยแลว้  ยังสามารถนำไปใช้ประกอบ
อาชีพได้ด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
      การประดิษฐก์าร์ดอวยพรจากกระดาษ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลำดับขั้นตอนการประดษิฐ์ประดิษฐ์การ์ดอวยพรได ้(K) 
 2. ประดิษฐ์ประดิษฐ์การ์ดอวยพรได้ตามขั้นตอน (P) 
 3. ตระหนักถึงการนำเศษวัสดกุลับมาใช้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
          7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน   อยู่อยา่งพอเพียง  
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
     
(ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   6. ให้นักเรยีนแต่ละคนประดิษฐ์การ์ดอวยพรคนละ 1 อัน
โดยร่วมกันทำงานเป็นกลุ่ม  ครูเปน็ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
และให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
   7. นักเรยีนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัประเมินผลงาน  แล้วนำ
ผลงานของทุกคนในกลุ่มติดในแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด  แล้วนำ
แสดงหน้าชั้น  แล้วให้เพื่อนในห้องร่วมกันประเมินว่าผลงาน
ของแต่ละกลุ่มมีความสวยงาม  ความสะอาด  มากน้อยเพียงใด 
กลุ่มใดบ้างท่ีไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข  และกลุ่มที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขต้องปรับปรงุอย่างไร 
   8. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปโดยแสดงความคิดเห็นดังนี้  
       - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดษิฐ์การ์ดอวยพรมี
อะไรบ้าง 
       - มีลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์การ์ดอวยพรอย่างไร 
       - การประดษิฐ์การ์ดอวยพรดว้ยตัวเองมีประโยชน์
อย่างไร 
       - นักเรียนได้ความรู้อะไร  และรู้สึกอย่างไรจากการ
ประดิษฐ์การ์ดอวยพร 
- นักเรียนสามารถประดิษฐ์การ์ดอวยพรรปูแบบอื่นได้หรือไม่  
ใช้วัสดุอ่ืนใดได้อีกบ้าง  และนำไปใช้ในโอกาสใดได้บ้าง 
       - นักเรียนสามารถประดิษฐ์การ์ดอวยพรรูปแบบอื่นได้
หรือไม่  ใชว้ัสดุอื่นใดได้อีกบ้าง  และนำไปใช้ในโอกาสใดได้
บ้าง 
     - การประดิษฐ์การ์ดอวยพรสามารถนำไปจำหน่ายได้
หรือไม่ 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว ้
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สดุตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี 
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือใน
การทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน 
เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปญัหา 
โดยสันติวิธ ี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวนั 
- ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียน หาข้อสรุป 
ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล
ตามวัย 

1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ 
 
 

3. พบักระดาษกลับไปกลับมาตามรอยพับ 
 

 4. นำกระดาษที่พบัไว้มาพับครึ่ง  ทากาวตดิ  
       เป็นรูปพัด 

 

2. นำกระดาษมาพบัครึ่งตามแนวกว้าง 
     4  ครั้ง  แลว้กางรอยพับออก   

 5. ทากาวขอบพัดทั้ง 2 ด้าน  นำไปตดิที ่
       กระดาษขาว  ตกแต่งใหส้วยงาม 
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8. สื่อการเรียนรู้ 
1.  ตัวอย่างการ์ดอวยพรที่ประดษิฐ์เอง 
2.  แถบประโยคลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์การ์ดอวยพร 
3.  วัสดุ อุปกรณท์ีใ่ช้ประดิษฐก์ารด์อวยพร (กระดาษสี  กระดาษขาว  กรรไกร  กาวลาเทกซ์) 

 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครือ่งมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
เรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์การ์ด
อวยพร 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน    
อยู่อย่างพอเพียง 

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 

 
แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3 2 1 0 
การพับกระดาษ
เป็นรูปพัด 

- พับได้ถูกต้อง  
- รอยพับเท่ากัน  
- พับไดเ้รียบ
สวยงาม 

- พับได้ถูกต้อง  
- รอยพับเท่ากัน  
- รอยพับบางส่วน    
ไม่เรียบ  

- พับได้ถูกต้อง  
- รอยพับไม่เท่ากัน  
- รอยพับบางส่วน    
ไม่เรียบ 

- พับไม่ถูกต้อง  
- รอยพับไมเ่ท่ากัน  
- รอยพับบางส่วน    
ไม่เรียบ 

การประกอบการด์
อวยพร 

- ประกอบได้
ถูกต้อง 
- สะอาด เรยีบร้อย 
-  ตกแต่งไดส้วยงาม   

- ประกอบได้ถูกต้อง 
-  ตกแต่งได้สวยงาม   
- ไม่สะอาด  
(หรือขาดคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1 ข้อ) 

- ประกอบได้ถูกต้อง 
-  ไม่มีตกแต่ง  
- ไม่สะอาด  
(หรือขาดคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2 ข้อ) 

- ประกอบ 
ไมถู่กต้อง 
-  ไม่มีตกแต่ง  
- ไม่สะอาด  
 

 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

การมีส่วนร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม  

มีสมาชิก 1 คนไม่มีส่วนร่วม
ทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 2 คน 
ไม่มีส่วนรว่มทำกิจกรรม 
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

7 - 9 ดี 
4 - 6 พอใช้ 

ต่ำกว่า 4 ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรูท้ี่  6 นกัประดิษฐ์น้อย                              เวลาเรียน 7 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสด ุ                      เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่.................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
                      มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.1/1     บอกวธิีการทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง    
    ง 1.1 ป.1/2     ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
 ง 1.1 ป.1/3     ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอยา่งกระตือรือร้นและตรงเวลา 
 
2. สาระสำคญั 
 เศษวัสดุ/วัสดุที่มีในท้องถิ่นสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ง่าย ๆ ไดด้้วยตัวเอง  เปน็การฝึกทักษะ
การทำงาน  รู้จักการสร้างสรรค์ผลงาน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ช่วยลดปริมาณขยะ  และเป็นพื้นฐานของ
การประกอบอาชีพ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
     การประดิษฐข์องใช้จากเศษวัสด ุ(ภาชนะใส่ดินสอ) 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลำดับขั้นตอนการประดิษฐข์องใช้จากเศษวัสดไุด ้(K) 
 2. ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุได้ตามขั้นตอน (P) 
 3. ตระหนักถึงการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 
   2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
   3. ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
       4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
       5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
   6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
     7. คณิตศาสตรใ์นชีวิตประจำวัน 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน   อยู่อย่างพอเพียง  
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรยีนและครูสนทนารว่มกันเกีย่วกับการจัดเก็บอุปกรณ์
การเรียนของนักเรียน  ดังนี ้
       - นักเรียนมวีิธีจัดเก็บอุปกรณก์ารเรียน  เครื่องเขยีน 
อย่างไร 
       - ที่บ้านนักเรียนมีที่ใส่ดินสอหรือเครื่องเขียนหรือไม่ 
       - นักเรียนจะนำวัสดุ/เศษวัสดุใดที่มีอยู่มาใช้ใส่เครื่องเขียน
ได้บ้าง 
       - ถ้าดินสอหรือเครื่องเขียนไม่ได้จัดเก็บหรือไม่มีที่ใส่  
จะเป็นอย่างไร 

4. ครูนำตัวอยา่งที่ใส่ดินสอที่ประดิษฐ์แล้วให้นักเรยีนดู   
 
 
 
 
และใหร้่วมกันตอบคำถาม  ดังนี้ 
       - สิ่งท่ีครูนำมาให้ดใูช้ใส่ดินสอ/เครื่องเขียนได้หรือไม่   
       - ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ/วัสดใุด 
       - สิ่งท่ีครูนำมาให้ดูมีรูปทรงอย่างไร 
   3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  แล้วส่งตัวแทนรับ
วัสดุ อุปกรณ์จากคร ู
   4. ให้นักเรยีนสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ที่รับไป 
แล้วแสดงความคิดเห็นดงันี ้
        - วัสดุ  อุปกรณ์ที่นักเรียนไดร้ับไปมีอะไรบ้าง 
        - สิ่งท่ีนำมาใช้ทำเป็นภาชนะสำหรับใส่ดินสอคืออะไร  
เป็นวัสดุ  หรือเศษวัสดุ   
         ครูอธิบายความหมายของ “วัสดุ” ว่าหมายถึง วัตถุที่
นำมาใช้ หรือของใช้ที่มีอายุการใช้งานสั้น ๆ เช่น ดนิสอ  ยางลบ 
“เศษวัสด”ุ หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่เหลือจากการใช้งานแลว้ 
เชน่ ฝาน้ำอัดลม  กระป๋องขนม  แก้วกระดาษ  

- สิ่งท่ีนำมาใช้ตกแต่งภาชนะใส่ดินสอคืออะไร 
- จากวัสดุ  อุปกรณ์ที่ทกุกลุ่มได้รับไป  และตัวอย่างท่ี 

ครูนำมาให้ดู  นักเรียนจะประดิษฐภ์าชนะใส่ดินสออย่างไร 
 
 

 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- อ่านบทอ่าน ข้อความง่าย ๆ ที่ปรากฏในสื่อ
ส่ิงพิมพ์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยมี
ความสามารถในการอ่านในระดับ A๑ ตามที่
สถาบันภาษาไทยสิรินธรกำหนด* สามารถตั้ง
คำถามและหาข้อมูลที่ต้องการคิดก่อน
ตัดสินใจเชื่อ และนำความรู้ ข้อคิดจากสิ่งที่
อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- กล้าพดูให้ความคิดสนับสนุนหรือคัดค้าน
เกี่ยวกับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่เปน็ปัญหา
ถกเถียงกันสามารถชี้แจงเหตผุลโดยมี
หลักฐานประกอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
ในชีวิต ประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพื่อนในการแก้ปัญหา โดยใชว้ิธีการที่เลือกไว้
แล้วติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้ และสิ่งท่ี
ทำไม่ได้บอกได้ว่า ตนชอบ ไม่ชอบอะไร บอก
ความคิด ความรู้สึกความต้องการ และปัญหา
ของตนได้ 
- ควบคุมอารมณ์ ปรับตัว ร่วมเล่นและเรียน
กับเพื่อนๆ ได้ รู้จกัแบ่งปัน สามารถแกป้ัญหา
ด้วยสันติวิธ ี
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8. สื่อการเรียนรู ้

1.  ตัวอย่างภาชนะใส่ดินสอทีป่ระดิษฐ์เอง 
2.  วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ประดษิฐ์ภาชนะใส่ดินสอ (แก้วกระดาษ/แก้วพลาสติก/แกนกระดาษ/ 
     ไหมพรม/กรรไกร/กาวลาเทกซ์ วัสดุสำหรับตกแต่ง) 

 
ตัวอย่างขั้นตอนภาชนะใส่ดินสอท่ีประดิษฐ์จากแกนกระดาษ 

 

 
 
 
        

          1          2                         3   4       5 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   5. ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกันคดิลำดับขั้นตอนในการ
ประดิษฐภ์าชนะใส่ดินสอ  แล้วนำเสนอความคิดเหน็ของกลุ่ม
ตนเอง  จากนั้นให้ปฏิบัติงานตามข้ันตอนทีม่าจากการระดม
ความคิดของแต่ละกลุ่ม  โดยครเูป็นผู้ตรวจสอบและแนะนำให ้
ในบางขั้นตอน 
   6. นักเรยีนแตล่ะกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้น  และอภิปราย
การทำงาน  ดังนี้ 
       - ลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์ภาชนะใส่ดินสอที่นักเรียนคิด
ไว้นำมาใช้ได้หรือไม่  อย่างไร   
       - ผลงานของนักเรียนประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร 
       - ขณะปฏิบตัิงานมีปัญหาใดหรือไม่  แก้ไขอย่างไร 
   7. นักเรยีนและครูรว่มกันสรุปเรื่องการประดิษฐ์ภาชนะใส่
ดินสอ ดังนี้  
       - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐป์ระดษิฐ์ภาชนะใส่
ดินสอมีอะไรบ้าง 
       - มีลำดบัขั้นตอนการประดิษฐ์ภาชนะใส่ดินสอทีเ่หมาะสม
อย่างไร 
       - การประดษิฐ์ภาชนะใส่ดินสอด้วยตัวเองมีประโยชน์
อย่างไร 
       - นักเรียนได้ความรูอ้ะไร  และรู้สึกอย่างไรจากการ
ประดิษฐภ์าชนะใส่ดินสอ 
       - นักเรียนสามารถประดิษฐ์ภาชนะใส่ดินสอรูปแบบอื่น 
ได้หรือไม่  ใช้วัสด/ุเศษวัสดุอื่นใดได้อีกบ้าง   
       - การประดษิฐ์ภาชนะใส่ดินสอสามารถนำไปจำหน่าย 
ได้หรือไม่ 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถต้ังเป้าหมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผูน้ำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สนับสนุนหรือโต้แย้ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงานให้
ดีที่สุดและช่วยเหลือเพื่อน เพื่อให้เกดิความสำเร็จ
ในการทำงานร่วมกนั 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ชว่ยคดิหาวิธีการ
แก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหาโดยสันติวิธ ี
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เรียน หาข้อสรุป ที่
อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลตามวัย 
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9. การวัดและประเมนิผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
เรียงลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์ภาชนะ
ใส่ดินสอ 

 
สอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงาน   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

เจตคติ (A) 
ประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน    
อยู่อย่างพอเพียง  

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผา่น 

 

 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 

แบบประเมินผลงาน 
รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

3  2  1 0  
การทำงานตาม
ขั้นตอน 

- พับได้ถูกต้อง  
- รอยพับเท่ากัน  
- พับได้เรียบสวยงาม 
 

- พับได้ถูกต้อง  
- รอยพับเท่ากัน  
- รอยพับบางส่วน    
ไม่เรียบ 

- พับได้ถูกต้อง  
- รอยพับไมเ่ท่ากัน  
- รอยพับบางส่วน    
ไม่เรียบ 

- พับไม่ถูกต้อง  
- รอยพับไม่เท่ากัน  
- รอยพับบางส่วน    
ไม่เรียบ 

การตกแต่งผลงาน - ประกอบได้ถูกต้อง 
- สะอาด  เรียบรอ้ย 
-  ตกแต่งได้สวยงาม   

- ประกอบไดถู้กต้อง 
-  ตกแต่งได้สวยงาม   
- ไม่สะอาด  
(หรือขาดคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
1 ข้อ) 

- ประกอบได้
ถูกต้อง 
-  ไม่ไดต้กแต่ง  
- ไม่สะอาด  
(หรือขาดคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
2 ข้อ) 

- ประกอบ 
ไมถู่กต้อง 
-  ไมไ่ดต้กแต่ง  
- ไม่สะอาด  
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ชว่งคะแนน ระดับคุณภาพ 

8 - 10 ดี 
5 - 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การมีสว่นร่วม สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมทำกิจกรรมด้วย
ความเต็มใจ 

มีสมาชกิ 1 คนไม่มี
ส่วนร่วมทำกิจกรรม 

มีสมาชิก 2 คนไม่มี
ส่วนร่วมทำกิจกรรม 

มีสมาชิกมากกว่า 
2 คนไม่มีส่วน
ร่วมทำกิจกรรม 



243 

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สอน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผู้บริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ทีป่รกึษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ด ี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก ์

 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง  

นายวีระชาติ   ภาษชีา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 หน่วยศึกษานเิทศก์ สำนักการศึกษา 

นายนรินทร์   บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 หน่วยศึกษานเิทศก์ สำนักการศึกษา 

นางศศิวรรณ์   ศรีธนาอุทัยกร ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนวัดคลองภูม ิสำนักงานเขตยานนาวา 

นางมานิดา   พูลทรัพย ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนอยูเ่ป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ 

นางสาวสายใจ   เจริญรื่น ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดจันทรน์อก สำนักงานเขตบางคอแหลม 

ว่าที่ร้อยตรีหญงิ วิภานันท์  สนใจ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ ์จันแต้อุปถัมภ)์ สำนักงานเขตบางบอน 

นางรัศมี   ศิริมาศ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนอำนวยกนกศิรอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 

นางสาวรัศมี   จิตวิมลนิมิต ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 โรงเรียนวัดมะล ิสำนักงานเขตบางกอกน้อย 
 

คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

นายวีระชาติ   ภาษชีา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

นายนรินทร์   บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 หน่วยศึกษานเิทศก์ สำนักการศึกษา 

นางศศิวรรณ์   ศรีธนาอุทัยกร ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 โรงเรียนวัดคลองภูมิ สำนักงานเขตยานนาวา 

นางมานิดา   พูลทรัพย ์ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนอยูเ่ป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ 

นางสาวสายใจ   เจริญรื่น ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดจันทรน์อก สำนักงานเขตบางคอแหลม 

ว่าที่ร้อยตรีหญงิ วิภานันท์  สนใจ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ ์จันแต้อุปถัมภ์) สำนักงานเขตบางบอน 
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นางรัศมี   ศิริมาศ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนอำนวยกนกศิรอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 

นางสาวกุลนิษฐ์   วงศ์แก้ว ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดจันทรป์ระดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ 

นางเมตตา   เสียมทอง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
 โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง 

นางสาวรัศมี   จิตวิมลนิมิต ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 โรงเรียนวัดมะล ิสำนักงานเขตบางกอกน้อย 

นางปราณี   แก้วใหญ ่ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 โรงเรยีนวัดโพธิ์ทอง(ขวัญ โรจน์ราษฎร์ังสฤษฏ์) สำนักงานเขตจอมทอง 

นางสาวอสมา   เยาวราช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
 สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 
 สำนักการศึกษา 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นายฤทธิไกร คำเฮียง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายกรศษิฏ ์ มีทรัพย์มั่น ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางสาวสริญภักด์ สุริโย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผู้ออกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท ์พนักงานโรงพิมพ์   
   สำนักการศึกษา 


