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คำนำ 
   
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง บ้านฉันน่าอยู่ จำนวน 7 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของหนู จำนวน 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก จำนวน 7 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 4 เรื่อง การเกษตรเพ่ือวิถีชีวิตพอเพียง จำนวน 8 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สนุกกับงานช่าง 
จำนวน 3 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มหัศจรรย์งานประดิษฐ์ จำนวน 9 ชั่วโมง 

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

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนไดป้ระสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
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สารบัญ 
หน้า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน     6 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบา้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 15 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การกวาดบ้าน      23 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง วิธีการกวาดบ้าน      31 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร  41 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม    49 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การล้างแก้วน้ำ      58 

- หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของหนู     68 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน    69 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง วิธีการและประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง  76 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง    83 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่    93 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า            101 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การจัดวาง การเก็บรองเท้า            108 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก              114 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้          115 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้          123 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การล้างผักและผลไม้            131 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การล้างผักและผลไม้            138 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง วัสดุ อปุกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้         149 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง วิธีการัจดเตรียมผักและผลไม้           156 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้            163 

ภาคเรียนที่ 2 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเกษตรเพ่ือวิถีชีวิตพอเพียง            173 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ด           174 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง วิธีการเพาะเมล็ด             184 
 



4 
 
 

 

สารบัญ (ตอ่) 
       หน้า 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง การเพาะเมล็ดในกระบะ           194 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด          202 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การรดน้ำ             210
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การพรวนดิน            217 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช            224 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง การดูแลแปลงเพราะกล้า            232 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สนุกกับงานช่าง              243 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง เครื่องมือช่าง             244 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง          251 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน            259 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์             268 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน         269 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานการออกแบบ   276 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง ประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้          284 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์           292 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง การประดิษฐ์พัดกระดาษ            299 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่อง การประดิษฐ์หุ่นทำมือ             307 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง การประดิษฐ์นกแสนสวย            315 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เรื่อง การประดิษฐ์กระป๋องออมสิน           324 

คณะผู้จดัทำ                  342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 



1 
 
 

โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน 40 ชั่วโมง 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน  อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาค  80 : 20 

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู ้
และตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

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

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. การสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
    และภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกในครอบครัวมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันและทุกคนควรช่วยกัน
ทำงานบ้าน โดยเฉพาะการกวาดบ้านซึ่งควรทำทุกวันเพ่ือให้บ้าน
สะอาด 
น่าอยูซ่ึ่งต้องฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ มีความกระตือรือร้นและตรงเวลา 
ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสมปลอดภัยเพื่อให้เกิดทักษะการทำงาน
ร่วมกัน มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด แก้ปัญหาเป็น มีความคิด
ริเริ่มในการทำงาน โดยใช้ทักษะการสื่อสาร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

7 30  ๘  8 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู ้
และตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 เสื้อผ้าและ                   
เครื่องแต่งกายของหนู 

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

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. การสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 

การแต่งกายตอ้งให้เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพอากาศ สถานที่
โดยเฉพาะชุดนักเรียน  ต้องแต่งตามกฎระเบียบ และเสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพ่ือสะดวกต่อการหยิบใช้ 
การดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้สะอาด เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ซึ่งต้องฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ มคีวามกระตือรือร้นและตรงต่อ
เวลา ใช้วัสดุอุปกรณอ์ย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดทักษะการ
ทำงานร่วมกัน มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด แก้ปัญหาเป็น มี
ความคิดริเริ่มในการทำงาน โดยใช้ทักษะการสื่อสาร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6 25 6 

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

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3. การสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
4. การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
7. ทักษะชีวิตและการเจรญิแห่งตน 
8. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

ภาชนะเครื่องใช้ทีใ่ช้ในการประกอบอาหารมีหลายชนิดและใช้งาน
แตกต่างกัน การช่วยเตรียมอาหารจะทำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ประกอบอาหารได้สะดวกรวดเร็วขึ้น การล้างและการจัดเตรียมผักและ
ผลไม้เป็นการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ซ่ึงตอ้งฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ 
มีความกระตือรือร้นและตรงเวลา ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เพ่ือให้เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน มี
เหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น มี
ความคิดริเริ่มในการทำงาน โดยใช้ทักษะการสื่อสาร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

7 25 6 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู ้
และตัวช้ีวัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 การเกษตรเพ่ือวิถีชีวิต
พอเพียง 

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

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. การสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
    และภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
7. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

พืชมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ซึ่งพืชสามารถแบ่งออกได้เป็น
พืชไร่และพืชสวน มีทั้งแบบรับประทานได้ ให้ความร่มรื่น หรือประดับ
ตกแต่ง การเพาะเมล็ดเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ทำได้ง่าย สะดวกซ่ึงการ
ขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ดจะทำให้ได้ต้นตอที่มีความแข็งแรงทนทาน
ต่อโรค และแมลงเราควรที่จะศึกษาวิธีการการดูแลแปลงเพาะกล้าและดูแล
รักษาอุปกรณ์ การเพาะเมล็ดในแปลงหรือการย้ายจากแหล่งที่เพาะลงใน
แปลงเพาะกล้า ซึ่งการดูแลแปลงเพาะกล้ามีหลายวิธีขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในแต่ละด้านด้วย  ใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน มีเหตุผล มีทักษะ
อาชีพ ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มีทักษะ
การสื่อสาร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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5 สนุกกับงานช่าง ง 1.1  
   ป. 2/2  
ง 2.1  
   ป. 2/2 
   ป. 2/3 
   ป. 2/4 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. การสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
3. การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
4. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม 
    และภาวะผู้นำ 
6. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
7. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือของเล่นด้วยตนเองเป็นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องเลือกเครื่องมือช่าง 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะอาชีพ ทักษะการ
คิดแก้ปัญหาเป็น มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มีทักษะการสื่อสาร 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

3 10 3 
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 
การเรียนรู ้
และตัวชี้วัด 

สมรรถนะหลัก สาระสำคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

6 มหัศจรรย์งานประดิษฐ์ ง 1.1  
   ป. 2/2  
ง 2.1  
   ป. 2/1  
   ป. 2/2 
   ป. 2/3  
   ป. 2/4 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
3. การสืบเสาะทาง วิทยาศาสตร์ 
    และจิตวิทยาศาสตร์ 
4. การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
5. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
6. การทำงานแบบรวมพลเป็นทีม 
    และภาวะผู้นำ 
7. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
8. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

งานประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายหรือ 
วัสดุท้องถิ่นนำมาประกอบกันผ่านกระบวนการออกแบบงานประดิษฐ์
และกระบวนการทำงานประดิษฐ์ เพ่ือให้ได้ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง 
ที่ทำด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอาชีพได้อีกทางด้วย โดยใช้ 
ทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะอาชีพ ทักษะการคิด แก้ปัญหา
เป็น มีความคิดริเริ่มในการทำงาน มีทักษะการสื่อสาร กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

9 35 10 

รวม 20 100 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  บ้านฉันน่าอยู่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (ง 1.1 ป.2/2) 
 3. ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.2/3) 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  ตัวชีว้ัด 

บ้านฉันน่าอยู่ 

ภาษาไทย 
•  การพูดแสดงความคิดเห็น 

•  การนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

ศิลปะ : ทัศนศลิป ์
•  การวาดภาพระบายส ี

• การออกแบบแผนภาพความคิด 

 

วิทยาศาสตร์ 
• การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ 
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วัสดุ อุปกรณ์  
  ที่ใช้ในการกวาดบ้าน 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
 
  บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทำตามบทบาท  และ

หน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความสุข 
 
 
 บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
 
 
 1. ยกตัวอย่างการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (K) 
 2. จำแนกหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการทำตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่                 เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน                         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่....................................เดือน.............................................................พ.ศ.............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
    7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพสมาชิกในบ้านกำลังช่วยกันทำงาน
บ้าน แล้วร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    • ครอบครัวนี้มีสมาชิกก่ีคน (ตัวอย่างคำตอบ 4 คน) 
    • สมาชิกในบ้านกำลังทำงานอะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ทำงานบ้าน) 
    • นักเรียนคิดว่าเพราะอะไรทุกคนในบ้านจึงต้อง
ช่วยกันทำงานบ้าน (ตัวอย่างคำตอบ เพราะจะทำให้บ้านสะอาด 
น่าอยู่) 
    • นักเรียนคิดว่าสมาชิกในบ้านแต่ละคนมีบทบาทและ
หน้าที่ที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ตามความคิดเห็นของนักเรียน) 
   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกในบ้านจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต    
   3. นักเรียนร่วมกันอ่านแถบข้อความสมาชิกในครอบครัว เช่น 
พ่อ แม่ พี่ชาย ตัวเรา น้องสาว ที่ติดบนกระดาน จนครบทุกคำ 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบ
แถบข้อความบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวคนละใบ 
จากนั้นร่วมกันอ่านแถบข้อความท่ีแต่ละคนถือ และนักเรียนที่ถือ
แถบข้อความติดแถบข้อความที่เก่ียวกับบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัวให้ตรงกับสมาชิกในบ้าน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ ภ าษาไทยในการแลกเปลี่ ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่ 
การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่ 
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย 
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและผลงาน
ของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุ ผลสรุป และให้ ความ เห็ น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

ท ำสวน 

ซ่อมแซมของใชใ้นบำ้น 

พ่อ 

ประกอบอำหำร 

ซ่อมแซมเส้ือผำ้ 

แม ่
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   5. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแถบข้อความให้
สัมพันธ์กับหน้าที่แต่ละบุคคล 
   6. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายผลการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน โดยร่วมกัน
ตอบคำถาม ดังนี้ 
  • ครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกก่ีคน ประกอบด้วยใครบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ 5 คน พ่อ แม่ พี่ชาย ตัวเรา และน้องสาว) 
  • พ่อมีบทบาทหน้าที่อะไร (ตัวอย่างคำตอบ ทำงานเพ่ือ
นำมาใช้จ่าย/จากประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
  • แม่มีบทบาทหน้าที่อะไร (ตัวอย่างคำตอบ ประกอบอาหาร/
จากประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
  • พ่ีชายมีบทบาทและหน้าที่อะไรเมื่ออยู่บ้าน (ตัวอย่าง
คำตอบ กรอกน้ำ/จากประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
  • นักเรียนมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเมื่ออยู่บ้าน (ตัวอย่าง
คำตอบ กวาดบ้าน ถูบ้าน/จากประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
  • น้องสาวมีหน้าที่อะไรเมื่ออยู่บ้าน (ตัวอย่างคำตอบ 
เก็บของเล่น/จากประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
 
 
 
 

 

 

ซกัผำ้ 

เช็ดกระจก 

พี่ชำย 

ตั้งใจเรียน 

กรอกน ้ำใส่ขวด 

ตวัเรำ 

เก็บของเล่น 

เก็บของใชส่้วนตวั 

นอ้งสำว 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยเขียนแผนภาพความคิด 
แสดงข้อมูลการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน
และผลที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติตนและไม่ปฏิบัติบนกระดาน แล้วร่วมกัน
อ่าน และสรุปเป็นความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8. นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการทำงานตาม
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับจากครอบครัว โดยร่วมกันตอบคำถาม
กระตุน้ความคิด ดังนี้  
  • ถ้าสมาชิกในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะเป็น
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ บ้านเป็นระเบียบน่าอยู่อาศัย สมาชิกในบ้าน
มีความสามัคคี และมีความสุข) 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน ออกแบบแผนภาพความคิด
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน และเขียนลงในกระดาษสำหรับ
ทำกิจกรรม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่เกิดขึ้น 

บ้านเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

น่าอยูอ่าศัย 

ถ้าปฏิบัติ 

ถ้าไม่ปฏิบัติ 

ผลที่เกิดขึ้น 

บ้านไม่เป็นระเบียบ 
ไม่น่าอยู่อาศัย 

สมาชิกในบ้าน ได้แก่                                       
พ่อ แม่ พี่ ตัวเราน้อง 

การปฏิบัติตนตาม
บทบาท 

และหน้าที่ของสมาชิก
ในบ้าน 

น้องชาย 

-เชื่อฟังคำสั่ง
สอนของพ่อแม่ 
-จัดเก็บของเล่น
เอง 

บทบาทและ
หน้าท่ีของ

สมาชิกในบ้าน 

-อบรมสั่งสอน 
เลี้ยงดลููก 

และดูแลทุกคนใน
บ้าน 

- ทำงานหารายได ้

- ล้างรถยนต ์

พ่อ 
-อบรมสั่งสอน 
เลี้ยงดลููก 
และดูแลทุกคน
ในบ้าน 
- ประกอบ
อาหาร 
-
 ซ่อมแ
ซมเสื้อผ้า 

แม่ 

- ตั้งใจเรียน เช่ือ
ฟังคำสั่งสอนของ
พ่อแม่และคร ู

- ซักเสื้อผ้า 

- จัดโต๊ะอาหาร 

พีส่าว 
-ตั้งใจเรียน เชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของ
พ่อแม่และคร ู

-กวาดบ้าน 

-ล้างจาน 

ตัวเรา 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิง่ที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคน
ในบ้านทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่อาศัย 
และสมาชิกในบ้านมีความสุข 
   11. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนผังความคิดบทบาท
และหน้าที่ของสมาชิกในบ้านประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   13. นักเรียนร่วมกันนำผลงานแผนผังความคิดบทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในบ้านไปติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ 
   14. นักเรยีนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
  •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่า
จะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมใน
ขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 

 
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. แถบข้อความสมาชิกในครอบครัว และบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

     8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
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 ส่ิงที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง บทบาทและหน้าที่
ของสมาชิกในบ้าน 

 
ตรวจแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างร่วมมือร่วมใจพร้อม
กับการประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไมม่ีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10. แบบประเมนิตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
 

ประเด็น 
การประเมินชิน้งาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมลู
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุก
หัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50 %) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ที่สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากอินเทอร์เน็ตได้
ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
                                                                

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                ................/.................../............... 
 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
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8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
  
 
  การทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรัก

ใคร่ สามัคคีกัน 
 
 
 ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
 
 1. อธิบายประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (K) 
 2. จำแนกประเภทของงานบ้าน (P) 
 3. เห็นคุณค่าของการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (A) 
 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่             เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของการทำงานบ้านเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่......................................เดือน.............................................................พ.ศ................................................... 
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    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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   1. นักเรียนร่วมกันฟังนิทานเรื่อง ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง ที่
นักเรียนได้ฟัง โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   • ในนิทานมีใครช่วยเหลืองานบ้านบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ หนูนิด 
โตโต้ และป๊อบ) 
   • งานที่ข้าวฟ่างช่วยแม่ทำมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เก็บ
กระเป๋านักเรียน นำถงุเท้าท่ีถอดแล้วไปใส่ตะกร้า เก็บของเล่นเข้าท่ี) 
   • นักเรียนคิดว่าควรทำอย่างข้าวฟ่างในตอนแรกหรือตอนท้าย 
เพราะอะไร (ตัวอย่างคำตอบ ในตอนท้าย เพราะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของพ่อแม่) 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอใน
หลากหลายรูปแบบอย่างตั้งใจ 
มีมารยาท เข้าใจและเพลิดเพลินกับ
สิ่งที่ฟัง สามารถตั้งคำถามตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากตน และนำ
ความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทมีและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

นิทานเรื่อง ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง 
     เด็กชายข้าวฟ่างมีฉายาว่า “ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง” เพราะเวลา
กลับจากโรงเรียนขา้วฟ่างก็เหวี่ยงกระเป๋านักเรียนไป...วิ้บ! เหวี่ยง
ถุงเท้าไป...วิ้บ! เวลาที่เล่นเมื่อเบื่อแล้วข้าวฟ่างก็เหวี่ยงของเล่นไป
...วิ้บ! ขนาดอยู่ท่ีโรงเรียนข้าวฟ่างยังชอบเล่นเหวี่ยงแขนเลย 
ตามปกติข้าวฟา่งเป็นเด็กเรียนดี เขามักจะตอบคำถามคุณครูได้
ทุกคำถาม แต่วันนี้คุณครูถามว่า “เด็ก ๆ เคยช่วยคุณแม่ทำอะไร
กันบ้างคะ” หนนูิดนั้นยกมือขึ้นก่อนใครจึงได้ตอบคุณครูเป็นคน
แรก “หนูนิดช่วยคุณแม่เช็ดจานค่ะ” โตโต้บอกว่า “โตโต้เคยช่วย
คุณแม่ถูบ้านครับ” ป๊อบก็ตอบคุณครูเสียงดังฟังชัด “ป๊อบเคย
ช่วยคุณแม่ให้อาหารแมวครับ” ส่วนข้าวฟ่างอยากตอบคุณครูบ้าง
แต่ก็นึกอะไรไม่ออกเลย เพราะสิ่งที่เคยทำก็มีแต่เหวี่ยง! เหวี่ยง!  
แล้วก็เหวี่ยง! เมื่อกลับถึงบ้านเหตุการณ์จึงเปลี่ยนแปลงไป 
ข้าวฟ่างเก็บกระเป๋านักเรียนอย่างเรียบร้อย ถอดถุงเท้าออกแล้วก็
นำไปใส่ไว้ในตะกร้า...อย่างเรียบร้อย เล่นของเล่นแล้วก็เก็บเข้าที่
...อย่างเรยีบร้อย 
     เมื่อคุณแม่กลับมาถึงบ้านจึงแปลกใจมาก “โอ้โฮ…วันนี้บ้านดู
เป็นระเบียบดีจัง” ข้าวฟ่างจึงเข้าไปกอดคุณแม่และกล่าวอย่าง
ภาคภูมิใจว่า “ข้าวฟ่างอยากช่วยคุณแม่เก็บของให้เรียบร้อย และ
แบ่งเบาภาระของคุณแม่ เพราะข้าวฟ่างรักคุณแม่ครับ” 
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   2. นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพการจัดเก็บของเล่น ภาพการจัดเก็บ
อุปกรณ์การเรียน โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
      • งานบ้านอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถช่วยผู้ปกครองทำได้  
(ตัวอย่างคำตอบ พับผ้า จัดเก็บของ) 
   • การจัดเก็บของในภาพเป็นสิ่งที่นักเรียนควรทำหรือไม่ อย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ควรทำ เพราะจะได้สร้างนิสัยรู้จักพ่ึงพาตนเอง 
มีระเบียบวินัย) 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของ 
งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยร่วมกันตอบ
คำถาม ดังนี้ 
   • งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองคืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ งาน
ภายในบ้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่สามารถดูแล
ช่วยเหลือตนเองได้) 
   • งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวคืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
งานภายในบ้านที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้าน บริเวณบ้านให้สะอาด) 
   5. นักเรียนร่วมกันเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างของ
งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง และงานบ้านเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดแบบเปรยีบเทียบบนกระดาน ดัง
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน
และบอกไดว้่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร 
- บอกปัญหาของตนเอง และปัญหาที่
มีกับเพ่ือน เลือกปัญหาที่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยตนเอง คิดหาสาเหตุ 
วิธีการแก้ไขรวมถึงคิดหาวิธีการแปลก
ใหม่ แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือ
นำมาใช้แก้ปัญหา 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
ร่วมมือกับเพ่ือนในการแก้ปัญหา โดย
ใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้วติดตามผลและ 
ประเมินผลการแก้ปัญหา 
ความเหมาะสมอย่างไร 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการจดัเกบ็ของเล่น 

 
ภาพการจัดเก็บอุปกรณ์

กำรเรียน 

 

งานบ้าน 
เพื่อช่วยเหลือครอบครัว 

 
 

งานภายในบ้านท่ีเกี่ยวกับ 
การดูแลรักษาบริเวณบ้าน 
เครื่องใช้ให้สะอาด เช่น 
การกรอกน้ำใส่กระบอก 

การประกอบอาหาร 
 
 

 

สิง่ที่เหมือนกัน 
 

 งานภายในบ้าน 
ท่ีทำท่ีบ้าน 

 
 

งานบ้าน 
เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

 
 

งานภายในบ้านท่ีเกี่ยวกับ 
การดำเนินชีวติประจำวัน 
ท่ีดูแลช่วยเหลือตนเองได้ 
เช่น การจัดเก็บของเล่น 
และอุปกรณ์การเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   6. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็นความคิด 
รวบยอดเกีย่วกับประโยชน์ของงานบ้าน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครวั โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • การทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวมีประโยชน์
ต่อนักเรียนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ งานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ช่วยสร้างนิสัยรู้จักพ่ึงพาตนเองและมีระเบียบวินัย เกิดความภาคภูมิใจ
ทีส่ามารถทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองได้ และช่วยแบ่งเบาภาระของ
พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ส่วนงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมี
ประโยชน์ คือ สร้างนิสัยเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย สมาชิกใน
ครอบครัวรักใคร่สามัคคีกัน) 
  7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพการจัดห้องต่าง ๆ และเลือกแบบ
ภาพการจัดห้องที่สวยที่สุด แล้ววางแผนการจัดห้องนอน โดยตัวแทน
นักเรียนเขียนบนกระดาน 
   8. นักเรียนร่วมกันออกแบบและวาดภาพการจัดห้องนอนของ
ตนเอง ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม และระบายสีให้สวยงาม 
   9. นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานการวาดภาพการจัดห้องนอน
ของตนเอง 
   10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิง่ที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ การ
ทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย 
และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน 
   11.  นักเรียนนำเสนอผลงานภาพวาดการจัดห้องนอนของตนเอง
หน้าชั้นเรียน 
   12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   13. นักเรียนรว่มกันทำความสะอาดและจัดตกแต่งห้องเรียนให้
สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน และนำผลงานภาพวาดมา
ติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เพื่อน ๆ 
นักเรียนห้องอ่ืน ๆ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   14. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมสี่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่า
จะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมใน
ขัน้ตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 

 
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. นิทานเรื่อง ข้าวฟ่างจอมเหวี่ยง 
 3. ภาพการจัดเก็บของเล่น และการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการทำงาน
บ้านเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว   

 
ตรวจ

แบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

แบบประเมิน 
กระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านมีวินัย  

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 
 

9. การวัดและประเมินผล 

      8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบคน้ข้อมูลครบถ้วน
ตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบ 
ทุกหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลจาก
หัวข้อได้เพียงบางส่วน 
(มากกว่า 50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถตอบคำถาม
ได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบ
ถ้วยสมบูรณ์สามารถ
ตอบคำถามได้
บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้
ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รบัจาก
อินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
รว่มใจพรอ้มกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

5 – 7 พอใช้ 
ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 

 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                       ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ให้ 1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................
......................................................................................................... .....................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................. ................................................................................. 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................. .................................................................................................
.................................................................. ............................................................................................. ...............
............................................................................................................................. ................................................. 
 แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................. .................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ............................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
  ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
 
  พ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราต้องเดิน อาจมีสิ่งสกปรกและเป็นที่อยู่ของแมลง ดังนั้นเราจึงต้อง

กวาดบ้านทุกวัน 
 
 
 การกวาดบ้าน 
 • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกวาดบ้าน 
 
 
 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของการกวาดบ้าน (K) 
 2. ใช้เครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านได้ถูกต้อง (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการกวาดบ้าน (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่                  เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การกวาดบ้าน                                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....................................เดือน...............................................................พ.ศ................................................ 
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    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้  สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพพ้ืนบ้านแบบต่าง ๆ แล้วร่วมกัน 
แสดงความคิดเห็น โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • การกวาดบ้านคืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ เป็นงานที่ทำให้
พ้ืนบ้านสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและเศษผง) 
   • พ้ืนห้องต่าง ๆ ที่บ้านของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร  
    (ตัวอย่างคำตอบ พ้ืนไม้ พื้นกระเบื้อง จากประสบการณ์
จริงของนักเรียน) 
   • นักเรียนคิดว่าการกวาดพื้นบ้านแต่ละแบบใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ี
แตกต่างกันใช่หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ใช่) 
   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกวาดบ้าน 
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน นิตยสาร 
   3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลการกวาดบ้าน โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
  • วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการกวาดบ้านมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ไม้
กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่ตักผง ถังขยะ) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้กวาดพื้นไม้และพ้ืนกระเบื้อง (ตัวอย่าง
คำตอบ ไม้กวาดดอกหญ้า) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงไปทิ้งขยะ (ตัวอย่าง
คำตอบ ที่ตักผง) 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอในหลาก 
หลายรูปแบบ อย่างตั้งใจ มีมารยาท 
เข้าใจและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง 
สามารถตั้งคำถามตอบคำถาม แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตน 
ที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตน และนำความรู้ที่ได้
จากการฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาล
ใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

พ้ืนไม้ 

 

พ้ืนกระเบื้อง 

 

พ้ืนปูนซีเมนต์ขัดเรียบ 

 

พ้ืนปูนซีเมนต์ขัดหยาบ 
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   • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้รองรับฝุ่นละอองหรือเศษผงหรือขยะ
(ตัวอย่างคำตอบ ถังขยะ) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบหรือกวาดน้ำ  
(ตัวอย่างคำตอบ  ไม้กวาดทางมะพร้าว) 
 
 
 
 

- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนและ
บอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
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   4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิธีใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
กวาดบ้าน แล้วเขียนคำตอบลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน และ
สรุปเป็นความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   5. นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการกวาดบ้าน โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • นักเรียนมีวิธีการใดให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้านใช้งาน 
ได้นาน (ตัวอย่างคำตอบ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการกวาดบ้านให้ถูกกับ
ชนิดของพ้ืนบ้าน วิธีการใช้งาน และหลังการใช้งานควรดูแลรักษาและ
จัดเก็บให้ถูกวิธี) 
   6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผน
และออกแบบแผนภาพความคิดวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน 
โดยแต่ละกลุ่มเลือกวัสดุ อุปกรณ์มา 1 ชนิด แล้วเขียนลงในกระดาษ 
สำหรับทำกิจกรรม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 

ไม้กวาดดอกหญา้ 
 วิธีใช้ : ใช้กวาดพื้น

ไม้พื้นกระเบื้อง 
และพื้นปูนซีเมนต์

ขัดเรียบ 
 

ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

 
วิธีใช้ : ใช้กวาดพื้น

ปูนซีเมนต ์
ขัดหยาบ 

 

ถังขยะ 
 

ที่ตักผง 
 วิธีใช้ : ใช้ตักฝุ่น
ละอองหรือเศษผง 

ที่กวาดรวมกัน 
ไปท้ิงถังขยะ 

 
วัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการ 
กวาดบ้าน 

วิธีใช้ : ใช้รองรับ
ขยะประเภท 

ต่าง ๆ  
ภายในบ้าน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ พ้ืนบ้าน
เป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เราต้องเดิน อาจมีสิ่งสกปรกและเป็นที่อยู่ของ
แมลง ดังนั้นเราจึงต้องกวาดบ้านทุกวัน 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนภาพความคิดวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการกวาดบ้านหน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานแผนภาพความคิดวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดบ้าน นำมาจัดป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้
ให้กับผู้อื่น 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลัง 
การเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่า
จะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมใน
ขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 
 

กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัด

เรียบ 
 

การใช้ไม้กวาด 
ดอกหญ้า 

ในการกวาดบ้าน 
 

วิธีใช ้
 

การดแูลรักษาและ
จัดเก็บ 

 หลังการใช้งาน เคาะฝุ่น
ละออง 

หรือเศษผงออกให้หมด 
 

กวาดพื้นไม้ 
 

นำไปแขวนไว้ท่ีตะปูแขวน
หรือเก็บไว้ในที่เหมาะสม
โดยใช้ด้ามไม้กวาดวางตั้ง

บนพ้ืน 
 

กวาดพื้นกระเบื้อง 
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8.  สื่อการเรยีนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพพ้ืนบ้านแบบต่าง ๆ 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

      สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การกวาดบ้าน   

 
ตรวจแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพรอ้มกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การประเมินการเรียนรู้ 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี( 3 คะแนน) พอใช้( 2 คะแนน) ปรับปรุง( 1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหวัข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถ 
ตอบคำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารทีไ่ด้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
คำชีแ้จง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรอืแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
 ผลการจัดการเรียนรู้ 
......................................................... .....................................................................................................................
.................................................................................. ......................................................... ...................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................ ......................................................... ............................................. 
 ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ............................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้         

 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
  ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  พ้ืนบ้านมีหลายประเภท เราจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการ

ประหยัดเวลาและแรงงาน 
 
 
 การกวาดบ้าน 
 • วิธีการกวาดบ้าน 
 • ประโยชน์ของการกวาดบ้าน 
 
 
 1. อธิบายขั้นตอนการกวาดบ้านแต่ละประเภท (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้านได้ถูกต้อง (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 3. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ          ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่           เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิธีการกวาดบ้าน                                                       เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.....................................เดือน..............................................................พ.ศ.................................................... 
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  มีวินัย 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

     7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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   1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการกวาดบ้าน โดย
ตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • นักเรยีนจะดูแลวัสดุ อุปกรณ์ในการกวาดบ้านอย่างไรให้คงทน  
(ตัวอย่างคำตอบ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามชนิดของพื้นที่กวาด 
และหลังใช้งานเก็บให้ถูกวิธีกับชนิดของวัสดุ อุปกรณ์) 
   2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพขั้นตอนการกวาดบ้านแล้วสนทนา
ร่วมกัน โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • จากภาพใช้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดใดบ้างในการกวาดบ้าน (ตัวอย่าง
คำตอบ ไม้กวาดดอกหญ้า ที่ตักผง) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกวาดบ้านเหมาะสมกับลักษณะของพ้ืน
หรือไม่ อย่างไร (เหมาะสม เพราะไม้กวาดดอกหญ้าใช้สำหรับกวาด
พ้ืนไม้ พ้ืนกระเบื้อง และพ้ืนปูนซีเมนต์ขัดเรียบภายในบ้าน) 
   • นักเรียนเคยทำความสะอาดพ้ืนชนิดนี้หรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
   • จากภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 3 จะเรียงลำดับการกวาดบ้านที่ถูก
ขั้นตอนได้อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ภาพที่ 2    ภาพที่ 1        
ภาพที่ 3) 
   3. นักเรียนชมการสาธิตขั้นตอนการกวาดพื้นในแตล่ะประเภท 
   4. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกวาดบ้าน จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุดโรงเรียน อินเทอร์เน็ต แล้วนำเสนอ 
หน้าชั้นเรียน 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอใน
หลากหลายรูปแบบ อย่างตั้งใจ มี
มารยาท เข้าใจและเพลิดเพลินกับ 
สิ่งที่ฟัง สามารถตั้งคำถามตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับ 
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากตน และ 
นำความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- รู้ (ฟังหรืออ่านรู้ความหมาย)คำศัพท์
ที่พบบ่อย ๆ และสำนวนพื้นฐาน
เกี่ยวกับตนเองครอบครัวและสิ่งต่างๆ 
รอบตัว 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันกาล
ใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตนและ
บอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

ภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 2 
 

ภาพที่ 3 
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   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกันวิเคราะห์แถบ
ข้อความลำดับขั้นตอน วิธีการกวาดพื้นกระเบื้องและพ้ืนไม้ 
โดยการเล่นเกมเรียงลำดับการทำความสะอาดพ้ืนบ้าน ได้แก่ พ้ืนไม้ 
พ้ืนกระเบื้อง และพ้ืนปูนซีเมนต์ขัดหยาบ 
 5.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มรอฟังสัญญาณเริ่มต้นเกม เมื่อได้ยินเสียง
สัญญาณนกหวีด นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันนำแถบข้อความมา
เรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องและเมื่อเสร็จแล้วให้ยกมือพร้อมกัน 
 5.2 นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและจับเวลา กลุ่มใด
เรียงลำดับขั้นตอนการกวาดพื้นบ้านแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องและใช้เวลา
น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของการเลือกใช้วัดสุ อุปกรณ์
ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
   • ถ้านักเรียนทำความสะอาดพ้ืนบ้านแต่ละประเภทได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนจะเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานใช่หรือไม่ (ตัวอย่าง
คำตอบ ใช่) 
      • นอกจากจะประหยัดเวลาและแรงงาน บ้านจะสะอาดด้วย 
ใช่หรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ ใช่) 
   7. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ 
   • การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม
กับพ้ืนประเภทต่าง ๆ  จะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
 

         กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบด้วยไม้กวาด 

ทางมะพร้าวไปในทางเดยีวกันแลว้กวาดรวมฝุ่นผง 

และขยะใหเ้ป็นกองเดียว 

วิธีการกวาดพ้ืน
กระเบื้องและพื้นไม ้

       ใช้ไม้กวาดดอกหญ้า 

กวาดฝุ่นใส่ในที่ตักผง 

แล้วนำไปท้ิงในถังขยะ 
 

         ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดผง  
โดยเริ่มจากมุมห้องหรือใตโ้ต๊ะก่อน 

 

1 
 

3 
 

วิธีการกวาดพ้ืน

ปูนซีเมนต์ขัดหยาบ 

 
    ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดฝุน่ผง 

และขยะใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปท้ิงในถัง 

 

     กวาดไปในทางเดียวกันรวมผง
เป็นกองเดียว ถ้าเป็นพื้นไม้ให้กวาด
ตามแนวยาวของไมไ้ปในทางเดียวกัน 
 

2 
 

1 
 

2
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันกวาดพื้นห้องเรียน แล้วบันทึกผล 
ลงในแบบบันทึกในชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การกวาดพ้ืนห้องเรียน 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ พ้ืนบ้าน
มีหลายประเภท เราจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาด 
ให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน 
   10. นักเรียนนำเสนอผลการกวาดพื้นห้องเรียนหน้าชั้นเรียน 
   11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรปุเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   12. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากเรื่อง วิธีการกวาดบ้านไปใช้
ประโยชน์ โดยจัดเวรทำความสะอาดชั้นเรียน และบริเวณโรงเรียน 
   13. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรอืไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
     
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพขั้นตอนการกวาดบ้าน 
 3. แถบข้อความลำดับขั้นตอนการกวาดบ้าน 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การกวาดบ้าน 

 
ตรวจแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง การกวาดพ้ืน
ห้องเรียน   

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงานที่  1.1 
เรื่อง การกวาด 
พ้ืนห้องเรียน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 
 

  
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การประเมินการเรียนรู้ 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี( 3 คะแนน) พอใช้( 2 คะแนน) ปรับปรุง( 1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การกวาดพื้นห้องเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การกวาดพ้ืน
ห้องเรียน 

กวาดพื้นห้องเรียน 
ได้อย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่ว และ
แนะนำ 
การทำงานให้ผู้อ่ืน 

กวาดพื้นห้องเรียน 
ได้อย่างถูกต้อง 
คล่องแคล่ว 

กวาดพื้นห้องเรียน 
ได้อย่างถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 

กวาดพื้นห้องเรยีน 
ได้อย่างถูกต้อง 
แต่ต้องมีผู้แนะนำ 
ในแต่ละขั้นตอน 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ......................................................................
....................................................................................... .......................................................................................
......................................................................................................................................................................... .....
.............................................................................................. ................................................................................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................. ................
.................................................................. ............................................................................ ................................
.................................................................. .................................................................................. .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................... .........................................................
................................................................................ ..............................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ชื่อ..................................................ชั้น......................เลขที.่................. 

 
คำชี้แจง  นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันกวาดพื้นห้องเรียน แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมาย 
             ลงใน     
 (ตัวอย่างคำตอบ)c 

แบบบันทึกผลการกวาดพื้นห้องเรียน 
 
1. ลักษณะพ้ืนห้องเรียน 
  พ้ืนไม้  พ้ืนกระเบื้อง 
  พ้ืนปูนซีเมนต์ขัดเรียบ พ้ืนปูนซีเมนต์ขัดหยาบ 
2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกวาดพ้ืน 
  ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่ตักผง 
  ไม้กวาดดอกหญ้า ถังขยะ 
3. ผลการปฏิบัติ 
 3.1 ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธีหรือไม่ 
    ถูกวิธี ไม่ถูกวิธี 
 3.2 กวาดพื้นตามวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ 
    ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 3.3 ความสะอาดของพ้ืนห้องเรียนหลังการกวาดพื้น 
    สะอาดดี สะอาดพอใช้ ควรปรับปรุง 
 3.4 การดูแลรักษาและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการกวาดพื้น 
    ดี พอใช้  ควรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่  1.1  
    เรื่อง การกวาดพื้นห้องเรียน 
 

✓ 
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คำชี้แจง  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันกวาดพื้นห้องเรียน แล้วบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมาย 
             ลงใน     
 (ตัวอย่างคำตอบ) 

แบบบันทึกผลการกวาดพื้นห้องเรียน 
 
1. ลักษณะพ้ืนห้องเรยีน 
  พ้ืนไม้  พ้ืนกระเบื้อง 
  พ้ืนปูนซีเมนต์ขัดเรียบ พ้ืนปูนซีเมนต์ขัดหยาบ 
2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการกวาดพ้ืน 
  ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่ตักผง 
  ไม้กวาดดอกหญ้า ถังขยะ 
3. ผลการปฏิบัติ 
 3.1 ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธีหรือไม่ 
    ถูกวิธี ไมถู่กวิธี 
 3.2 กวาดพื้นตามวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ 
    ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 
 3.3 ความสะอาดของพ้ืนห้องเรียนหลังกวาดพ้ืน 
    สะอาดดี สะอาดพอใช้ ควรปรับปรุง 
 3.4 การดูแลรักษาและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการกวาดพื้น 
    ดี พอใช้  ควรปรับปรุง 
 
 

 
 
 
 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 
✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

ใบงานที่  1.1 (เฉลย) 
    เรื่อง การกวาดพื้นห้องเรียน 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
 
  
  การรับประทานอาหารจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและเมื่อรับประทานอาหารแล้ว

ต้องล้างทำความสะอาดจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
 
 
 การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
 • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
 
  
 1. ยกตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด (K) 
 2. จำแนกประเภทของอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารกับวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด (P) 
 3. เห็นประโยชน์ในการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร (A) 
 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่                 เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....................................เดือน..............................................................พ.ศ................................................. 
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    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 มีวินัย 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 



48 
 
 

   1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยร่วมกันตอบคำถาม 
ดังนี้ 
  • อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่นักเรียนรู้จักมี
อะไรบ้าง  
    (ตัวอย่างคำตอบ จาน ถ้วย ช้อนส้อม ตะเกียบ) 
  • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้
ในการรับประทานอาหาร 
มีอะไรบ้าง      
    (ตัวอย่างคำตอบ แผ่นขัด ฟองน้ำ ผ้าสะอาด น้ำยาล้าง
จาน ถ้วยใส่น้ำยาล้างจาน กะละมังใบใหญ่) 
   2. นักเรียนสังเกตภาพวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร แล้วแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • จากภาพ นักเรียนควรเลือกวัสดุ อุปกรณ์ชิ้นใดใส่น้ำ (กะละมัง
ใบใหญ่) 
   • จากภาพ นักเรียนควรเลือกวัสดุ อุปกรณ์ชนิดใดในการชุบ
น้ำยาล้างจาน เพ่ือนำมาล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ (แผ่นขัด ฟองน้ำ) 
   3. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ในการรับประทานอาหาร และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้าง 
ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร จากแหล่ง
การเรียนรู้ทีห่ลากหลาย เช่น หนังสือเรียน สอบถามผู้ปกครอง 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอใน
หลากหลายรูปแบบ อย่างตั้งใจ มี
มารยาท เข้าใจและเพลิดเพลินกับสิ่งที่
ฟัง สามารถตั้งคำถามตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนทีมี่ต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความ
คิดเห็นทีแ่ตกต่างจากตน และนำ
ความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนและ
บอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความ
ถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพ
ทีเ่หมาะสม 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

แผ่นขัด 
 

ฟองน้ำ 
 

ผำ้สะอาด 

 

น้ำยาล้างจาน ถ้วยใส่น้ำยาล้างจาน 
 

กะละมังใบใหญ่ 
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   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์แถบข้อความ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร และวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
ที่ติดบนกระดาน จากนัน้แต่ละกลุ่มร่วมกันนำแถบข้อความมาจำแนก
ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารกับวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ทำความสะอาด ติดลงในแผนภาพความคิดบนโต๊ะของแต่ละกลุ่ม 
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

แผ่นขัด 
 

น้ำยา 

ล้างจาน 

  

ผ้าสะอาด 
 

ถ้วยใส่น้ำยา
ล้างจาน 
 

ฟองน้ำ 
 

วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช ้
ในการทำความสะอาด 
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการ 

รับประทานอาหาร 
 

 

ถ้วยใส่น้ำยา 

ล้างจาน 

 

น้ำยา

ล้าง

จาน 
 

แผ่น

ขัด 
 

จาน 
 

แก้วน้ำ 
 

ช้อนส้อม 

 
ฟองน้ำ 
 

กะละมั

งใบ

ใหญ ่
 

ชาม 
 

ผ้าสะอาด 

 

 
 

กะละมัง 

ใบใหญ ่

อุปกรณ์เครื่องใช ้
ในการ

รับประทาน 
อาหาร 

 

จาน 
 

ช้อน 
ส้อม 

 

แก้ว
น้ำ 

 

ชาม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   5. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่ม กลุ่มใด
ทำถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
   6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพความคิดที่
ได้จำแนกประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทาน
อาหาร โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร
มีประโยชน์อย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ ปราศจากเชื้อโรคจึงใส่อาหาร
ได้ปลอดภัย ประหยัดวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด ประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใหม่บ่อย ๆ) 
   7. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมกันวางแผน ออกแบบ วาดภาพ
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารหรือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่นักเรียนสนใจ 
มา 1 ชนิด พร้อมบอกรายละเอียด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้  
การรับประทานอาหารจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทาน
อาหาร และเมื่อรับประทานอาหารแล้ว ต้องล้างทำความสะอาด 
จะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อภาพ น้ำยาล้างจาน 
ประโยชน์ ใช้ผสมกับน้ำเพ่ือล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
รับประทานอาหารให้สะอาด  
วิธีเก็บรักษา หลังการใช้งานควรปิดฝาน้ำยาล้างจาน 
ให้สนิท เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   9. นักเรียนนำเสนอผลงานภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทาน
อาหาร หรือวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารหน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่น นำมาใช้ในการจัด 
ป้ายนิเทศเพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อ่ืน 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทัว่ไปได้อย่างไร 

 

 
 
     
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. แถบข้อความอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
 3. ภาพและแถบข้อความวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร   

 
ตรวจแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 

9. การประเมินการเรียนรู้ 

     8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟงั

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................ ........................................................ ......................................
........................................................................... ....................................................................................... ............
..............................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
แนวทางแก้ปัญหา 
...................................................................................................................................................... ........................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. ............................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  
  การช่วยพ่อแม่ล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงานบ้าน  
 และทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
 
 
 การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
 • การล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 
 
 1. เรียงลำดับขั้นตอนการล้างจาน ชาม ช้อนส้อม (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมเหมาะสมกับชนิดการใช้งาน (P) 
 3. ตระหนักถึงการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการล้างจาน ชาม ช้อนส้อม (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ               ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่          เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม                             เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.....................................เดือน..............................................................พ.ศ................................................. 
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    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีวินัย 
 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การล้างจาน ชาม 
ถ้วย และช้อนส้อม โดยร่วมกัน 
ตอบคำถาม ดังนี้ 
   • นักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม
หรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
   • นักเรียนล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ตามประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
   2. ตวัแทนนักเรียน 1 คน ที่เคยช่วยผู้ปกครองล้างจาน ชาม ถ้วย 
และช้อนส้อม ออกมาเล่าวิธีการทำงานให้เพ่ือนฟัง 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการล้างจาน 
ชาม ถ้วย และช้อนส้อม จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน สอบถามผู้ปกครอง 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมร่วมกันวิเคราะห์ภาพและ
แถบประโยคขั้นตอนการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมที่ติดบน
กระดาน จากนั้นร่วมกันจับคู่ภาพและแถบประโยคขั้นตอนการล้าง
จาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอในหลาก 
หลายรูปแบบ อย่างตั้งใจ มีมารยาท 
เข้าใจและเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง 
สามารถตั้งคำถามตอบคำถาม แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นของตนที่มี
ต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างจากตน และนำความรู้ที่ได้
จากการฟังไปใช้ประโยชน์ในชีวิต 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา 
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตนและ
บอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจาก 
จาน ชาม ถ้วย ลงในถังขยะ 
 

ล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
ในน้ำสะอาด 1 ครั้ง 
 

คูก่ับ 
 

คู่กับ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

ผสมนำ้ยาลา้งจานกับน้ำสะอาดในถ้วย  
กรณีที่มีถ้วยชามมาก ๆ ให้ผสมน้ำยา 

ล้างจานลงในอ่างล้าง หรือกะละมงั 

 

คู่กับ 

ใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจาน  
แล้วขัดถูจาน ชาม ถ้วย ช้อนส้อม  
ทั้งภายในและภายนอก  
ด้านหน้าและด้านหลัง 

 

คู่กับ 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 4 
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   5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างจาน 
ชาม ถ้วย และช้อนส้อมโดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน 
และสรุปเป็นความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
ในน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง จนหมด
ฟองและไม่ลื่น 

ผึ่งหรือเช็ดจาน ชาม ถ้วย  

และช้อนส้อมให้แห้ง 
 

คู่กับ 

คู่กับ 
 

เก็บจาน ชาม ถ้วยเข้าตู้หรือวาง
ในตะกร้าโปร่ง ช้อนส้อม 
เก็บในที่เก็บ 
 
 

คูกั่บ 
 

ขัน้ตอนที่ 5 
 

ขั้นตอนที่ 6 
 

ขั้นตอนที่ 7 
 

7. เก็บจาน ชาม ถ้วย เข้าตู้ หรือวางใน
ตะกร้าโปร่ง ช้อนส้อม 
เก็บในที่เก็บ 6. ผึ่งหรือเช็ดจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม

ให้แห้ง 
5. ล้างจาน ถาม ถ้วย และช้อนส้อมในน้ำสะอาด 
2-3 ครั้ง จนหมดฟอง 
และไม่ลื่น 
 

4. ใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจานแล้วถูจาน 
ชาม ถ้วย และช้อนส้อม  
ทั้งภายในและภายนอก ด้านหน้าและด้านหลัง 
 

3. ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วย กรณีที่มีถ้วย 
ชามมาก ๆ ให้ผสมน้ำยาล้างจาน 
ลงในอ่างล้าง หรือกะละมัง 
 

2. ล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมในน้ำสะอาด 1 ครั้ง 
 

1. ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจาน ชาม ถ้วย ลงในถังขยะ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   6. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการล้างจาน ชาม 
ถ้วย และช้อนส้อม โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • ถ้านักเรียนล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมไม่ถูกวิธี จะเกิดผล
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ จาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมไม่สะอาด 
อาจได้รับเชื้อโรคหรือสารตกค้าง จาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม
แตกหักเสียหายได้) 
   7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้างจาน ชาม 
ถ้วย และช้อนส้อมอย่างถูกวิธี และประหยัดน้ำ โดยเขียนบนกระดาน 
แล้วร่วมกันเลือกแนวทางที่คิดว่าดีที่สุด 
   8. นักเรียนร่วมกันวางแผนขั้นตอนการล้างจาน ชาม ถ้วย และ
ช้อนส้อม 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติล้างจาน ชาม ถ้วย และ
ช้อนส้อม ตามวิธีการที่ร่วมกันเลือกแนวทางที่ดีท่ีสุด บันทึกผล 
การปฏิบัติลงในแบบบันทึกและเขียนขั้นตอนการล้างจาน ชาม ถ้วย 
และช้อนส้อมที่นักเรียนปฏิบัติเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอย่าง 
 

แบบบันทึกการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 
 
 
 
 

 

7. เก็บจาน ชาม ถ้วย เข้าตู้ หรือวาง
ในตะกร้าโปร่ง ช้อนส้อม 
เก็บในที่เก็บ 
 

6. ผึ่งหรือเช็ดจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม
ให้แห้ง 
 5. ล้างจาน ถาม ถ้วย และช้อนส้อมในน้ำ

สะอาด 2-3 ครั้ง จนหมดฟอง 
และไม่ลื่น 
 
 

4. ใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดชุบน้ำยาล้างจานแล้วถูจาน 
ชาม ถว้ย และช้อนส้อม  
ทั้งภายในและภายอก ด้านหน้าและด้านหลัง 
 
 

3. ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วย กรณีที่มีถ้วย
ชามมาก ๆ ให้ผสมน้ำยาล้างจาน 
ลงในอา่งล้าง หรือกะละมัง 
 
 

2. ล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อมในน้ำสะอาด 1 ครั้ง 
 
 1. ใช้ช้อนกวาดเศษอาหารออกจากจาน ชาม ถ้วย ลงในถังขยะ 
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 • ผลการปฏิบัติ จาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
   สะอาด 
   ไม่สะอาด 
 • มีข้อบกพร่องหรือไม่ 
   มี คือ................................................................................  
   ไม่มี 
 • แนวทางการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) 
     …………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………..…… 
 
   10. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
การล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม ว่าเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่อง
หรือไม่ ต้องปรับปรงุอย่างไร 
   11. นักเรียนร่วมกันสรุปสิง่ที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การช่วยพ่อแม่ล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม เป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ในการทำงานบ้าน และทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ 
   12.  นักเรียนนำเสนอผลการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
หน้าชั้นเรยีน 
   13. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   14. นักเรียนร่วมกันจัดทำแผ่นป้ายแนะนำวิธีการล้างจาน ชาม 
ถ้วย และช้อนส้อมอย่างถูกวิธี และประหยัดน้ำ นำไปติดในบริเวณ 
โรงอาหารและห้องน้ำในโรงเรียนและชุมชน 
   15.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 
 
     
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพขั้นตอนการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 3. แถบประโยคขั้นตอนการล้างจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 4. วัสดุ อุปกรณ์ในการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 

      8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร   

 
ตรวจแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไมค่รบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การประเมินการเรียนรู้ 

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี( 3 คะแนน) พอใช้( 2 คะแนน) ปรับปรุง( 1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมนิความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การทำงาน 
ตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... .........................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
................................................................................................................. .............................................................
................................................................................ ..............................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
                 ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
 
  การช่วยพ่อแม่ล้างแก้วน้ำเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการทำงานบ้าน และฝึกทำให้มีความรับผิดชอบ 
 ในหน้าที่ 
 
 
 การล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
 • การล้างแก้วน้ำ 
 • ประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้การรับประทานอาหาร 
 
 
 1. เรียงลำดับขั้นตอนการล้างแก้วน้ำ (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการล้างแก้วน้ำเหมาะสมกับชนิดการใช้งาน (P) 
 3. ตระหนักถึงการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการล้างแก้วน้ำ (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  บ้านฉันน่าอยู่                เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การล้างแก้วน้ำ                                                     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.....................................เดือน................................................................พ.ศ............................................ 
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    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
    มีวินัย 
 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การล้างแก้วน้ำ 
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
  • นักเรียนเคยช่วยพ่อ แม่ ล้างแก้วน้ำหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ 
เคย/ไม่เคย) 
  • นักเรียนล้างแก้วน้ำอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ตามประสบการณ์
จริงของนักเรียน) 
   2. ตวัแทนนักเรียน 1 คน ออกมาเล่าวิธีการล้างแก้วน้ำที่เคยทำให้
เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการล้างแก้วน้ำ 
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ห้องสมุด 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ภาพและแถบประโยคข้ันตอน
การล้างแก้วน้ำที่ติดบนกระดาน จากนั้นร่วมกันจับคู่ภาพและแถบ
ประโยคขั้นตอนการล้างแก้วน้ำให้ถูกต้อง ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - รับฟังการสนทนา ข้อความสั้น ๆ 
เรื่องราวง่าย ๆ ที่นำเสนอใน
หลากหลายรูปแบบ อย่างตั้งใจ มี
มารยาท เข้าใจและเพลิดเพลินกับสิ่ง
ที่ฟัง สามารถตัง้คำถามตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่างจากตน และนำ
ความรู้ที่ได้จากการฟังไปใช้ประโยชน์
ในชีวิต 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของตน
และบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

     7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง 

 

ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาด 

ในถ้วย  

อ่างล้างจาน หรือกะละมัง 
 ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายใน
แก้ว ภายนอกแก้ว และขอบแก้ว 
 

คู่กับ 
 

คู่กับ 
 

คู่กับ 
 

ล้างแกว้น้ำในน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง  
จนหมดฟองและไม่ลื่น 
 

คว่ำแก้วในที่คว่ำแก้วหรือนำไปผึ่ง 
จนแห้ง 
 

คู่กับ 
 

คู่กับ 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 

ขั้นตอนที่ 2 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

ขั้นตอนที่ 4 
 

เก็บแก้วที่แห้งแล้วไว้ในตู้ หรือตะกร้า 
โปร่งแล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมไว้ 

ขั้นตอนที่ 5 
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                           คู่กับ 
 
 
 
 

- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ สมรรถนะ 

ขัน้ตอนที่ 6 
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   5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการล้าง 
แก้วน้ำ โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการล้างแก้ว 
   6. นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการล้างแก้วน้ำ 
โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • นักเรียนมีวิธีการอย่างไรในการล้างแก้วน้ำให้สะอาดไม่มี 
กลิ่นคาว (ตัวอย่างคำตอบ แยกแก้วน้ำออกจากจาน ชามใส่อาหาร
ก่อนล้าง เพ่ือไม่ให้มีกลิ่นคาวและคราบอาหารติดแก้ว) 
   7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้างแก้วน้ำ 
อย่างถูกวิธีและประหยัดน้ำ โดยเขียนบนกระดาน แล้วร่วมกันเลือก
แนวทางท่ีคิดว่าดีที่สุด 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้
ในการรับประทานอาหาร แล้วบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึก 
ในชิ้นงานที่ 2 เรื่อง การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการ 
รับประทานอาหาร 
9. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการล้าง
แก้วน้ำว่าเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องหรือไม่ ต้องปรับปรุงอย่างไร 
10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ การช่วย
พ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรบัประทานอาหาร 
เป็นการแบ่งเบาภาระในการทำงานบ้านและฝึกให้มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 

6. เก็บแก้วที่แห้งแล้วไว้ในตู้ หรือตะกร้า 
โปร่ง แล้วใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมไว้ 
 5. คว่ำแก้วในที่คว่ำแก้ว หรือนำไปผึ่งจนแห้ง 

 
 4. ล้างแก้วในน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง จนหมดฟอง และ

ไม่ลื่น 
 
 

3. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานถูภายในแก้ว ภายนอกแก้ว 
และขอบแก้ว 
 
 

2. ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำสะอาดในถ้วย อ่างล้างจาน หรือ
กะละมัง 
 

 
1. ล้างแก้วน้ำด้วยน้ำสะอาด 1 ครั้ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   11.  นักเรียนนำเสนอผลการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้
ในการรับประทานอาหาร 
   12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   13. นักเรียนร่วมกันจัดทำแผ่นป้ายแนะนำวิธีการล้างแก้วน้ำ 
อย่างถูกวิธีและประหยัดน้ำ เพ่ือนำไปติดบริเวณโรงอาหารในโรงเรียน
และชุมชน 
   14.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
 
     
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพขั้นตอนการล้างแก้วน้ำ 
 3. แถบประโยคขั้นตอนการล้างแก้วน้ำ 
 4. วัสดุ อุปกรณ์การล้างแก้วน้ำ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ประเมิน 

การทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง การล้างทำความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 
 

  
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี( 3 คะแนน) พอใช้( 2 คะแนน) ปรับปรุง( 1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุก
หัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์สามารถตอบคำถาม
ได้บางส่วน (มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถตอบคำถาม
ได้น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้บางส่วน 
(มากกว่า 50%) 

สามารแยกแยะและประเมิน
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข่าวสารที่ไดร้บัจาก
อินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การล้าง 
ทำความสะอาด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ 
ในการรับประทาน
อาหาร 

ล้างทำความสะอาด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
รับประทานอาหาร 
ได้อย่างถูกต้องและ
สามารถแนะนำให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้จนเกิด
ความชำนาญ 

ล้างทำความสะอาด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
รับประทานอาหาร 
ได้อย่างถูกต้อง 
จนเกิดความชำนาญ 

ล้างทำความสะอาด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ
รับประทานอาหาร 
ได้อย่างถูกต้อง 
ด้วยตนเอง 

ล้างทำความสะอาด 
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการ 
รับประทานอาหาร 
ได้อย่างถูกต้อง 
แต่ต้องมีผู้อื่นแนะนำ 
ทีละขั้นตอน 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................... ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................... ........................................................................................... ................
.................................................................. ................................................................................... .........................
.................................................................. .................................................................................. .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................... .........................................................
................................................................................ ..............................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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  ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 
 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร  
โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงใน     
 (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 
 
1. การล้างทำความสะอาดจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 1.1 ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
  เพราะเหตุใด  ....................................................................................................... ...................................... 
 1.2 นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่ 
  ถูกวิธี ไม่ถูกวิธี 
  เพราะเหตุใด  ใด  ........................................................ .............................................................. ................ 
2. การล้างทำความสะอาดแก้วน้ำ 
 1.1 ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ดี พอใช้ ควรปรบัปรุง 
  เพราะเหตุใด  .......................................................................... ...................................................................
 1.2 นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่ 
  ถูกวิธี ไม่ถูกวิธี 
  เพราะเหตุใด  ใด  .......................................................................................... ............................................ 
3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
  ภาคภูมิใจ เฉย ๆ เบื่อหน่าย 

 
 
 
 

✓ 
 

แบบบันทึกการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหาร 

ชิ้นงานที่  1.2   
เรื่อง การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
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 นักเรียนแบ่งกลุ่มรว่มกันล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร  
โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงใน     
 (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 
 
1. การล้างทำความสะอาดจาน ชาม ถ้วย และช้อนส้อม 
 1.1 ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
  เพราะเหตุใด  ใด  ............................................................................................................ .......................... 
 1.2 นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่ 
  ถูกวิธี ไม่ถูกวิธี 
  เพราะเหตุใด  ใด  ...................................................................................................................................... 
2. การล้างทำความสะอาดแก้วน้ำ 
 1.1 ผลงานของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 
  เพราะเหตุใด  ใด  ...................................................................................................................................... 
 1.2 นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานได้ถูกวิธีหรือไม่ 
  ถูกวิธี ไม่ถูกวิธี 
  เพราะเหตุใด  ใด  .............................................................. ........................................................................ 
3. นักเรียนรู้สึกอย่างไรหลังปฏิบัติงานเสร็จ 
  ภาคภูมิใจ เฉย ๆ เบื่อหน่าย 

 
 
 

 
 

✓ 
 

แบบบันทึกการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหาร 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

ชิ้นงานที่  1.2 (เฉลย) 
เรื่อง การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เสื้อผ้าและของใช้ของหนู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (ง 1.1 ป.2/2) 
 3. ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.2/3) 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  ตัวช้ีวัด 

เสื้อผ้าและของใช้ 
ของหนู 

ภาษาไทย 
•  การอ่านและเขียนคำศัพท์ 
•  การพูดแสดงความคิดเห็น 
•  การพูดรายงานหน้าชั้นเรียน 
 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์ 
•  การวาดภาพและระบายสี 
•  การจัดป้ายนิเทศ 
• การออกแบบโปสเตอร์ การจัดวาง 
 การเก็บรองเท้า 
 

ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
• การศึกษาและรวบรวมคำศัพท์
 ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องแต่ง
กาย 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
 
 
  เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราสวมใส่ทุกวัน โดยเฉพาะชุดนักเรียนต้องแต่งตัวตามกฎ ระเบียบ 
 ที่โรงเรียนกำหนด 
 
 
 การแต่งตัวไปโรงเรียน 
 - เสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน 
 
 
 
 1. อธิบายความสำคัญของการแต่งกายชุดนักเรียน (K) 
 2. จำแนกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนได้ถูกต้อง (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการแต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ (A) 
 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและของใช้ของหนู              เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน................................................................พ.ศ............................................. 
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    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 
 มีวินัย 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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   1. นักเรียนร่วมกันสำรวจการแต่งตัวของตนเองในชั้นเรียน และ
ร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   • ชุดนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่อยู่มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ 
เสื้อนักเรียน กางเกงหรือกระโปรงนักเรียน หรือตามสภาพ 
ความเป็นจริง) 
   • เสื้อนกัเรียนของนักเรียนมีสีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ สีขาว) 
   • กางเกงหรือกระโปรงของนักเรียนมีสีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
สีดำหรือสีน้ำเงิน หรือตามสภาพความเป็นจริง) 
   • ถุงเท้านักเรียนของนักเรียนมีสีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ สีขาว) 
   • รองเทา้นักเรยีนของนักเรียนมีสีอะไร (ตัวอย่างคำตอบ สีดำ) 
   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาอังกฤษที่เป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน จากแหล่ง 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต แล้วนำเสนอ 
หน้าชั้นเรียน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์ภาพเครื่องแต่งตัวว่าภาพใดเป็นเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน
และภาพใดไม่ใช่เครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน แล้วนำไปติดลงในแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน 
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา 
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
- รู้ (ฟังหรืออ่านรู้ความหมาย) 
คำศัพท์ที่พบบ่อย ๆ และสำนวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองครอบครัวและ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

Shirt  (เชิร์ท)  เสื้อเชิ้ต      skirt           (สเคิร์ท)        กระโปรง 
Sock  (ซอค)   ถุงเท้า       underwear (อัน'เดอะแวร์) กางเกงชั้นใน 
Shoe  (ช)ู      รองเท้า      belt          (เบลทฺ)          เข็มขดั 
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   4. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • ถ้านักเรียนต้องไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียน นักเรียนจะ
แต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม  (ตัวอย่างคำตอบ แต่งตัวตามระเบียบของ
โรงเรียนในการไปทัศนศึกษาโดยไม่สวมใส่เสื้อกล้าม รองเท้าแตะ) 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวาดภาพและระบายสีการแต่งตัว 
ชุดนักเรียนที่ถกูต้องตามกฎ ระเบียบ ของโรงเรียนมากลุ่มละ 1 ภาพ 
ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 
 
 

 

เครื่องแต่งตัว 
ชุดนักเรียน 

ไม่ใช่เคร่ืองแต่งตัว 
ชุดนักเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   6. นักเรยีนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราสวมใส่ทุกวัน โดยเฉพาะชุดนักเรียนต้อง
แต่งตัวตามกฎ ระเบียบที่โรงเรียนกำหนด 
   7. นักเรียนนำเสนอภาพวาดการแต่งตัวชุดนักเรียนที่ถูกต้อง 
ตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   9. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานภาพวาดการแต่งตัวชุดนักเรียน 
นำมาใช้ในการจัดป้ายนิเทศตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ใหน้ักเรยีนชั้นอ่ืน ๆ 
   10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
     
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. รูปภาพเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน 
 3. รูปภาพที่ไม่ใช่เครื่องแต่งตัวชุดนักเรียน 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การแต่งตัวไป
โรงเรียน   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 

9. การประเมินการเรียนรู้ 

      8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให ้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
......................................................... ........................................................................................ .............................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................... ......................................................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................... ..........................
.................................................................. ............................................................................................................
.......................................................................... .......................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
...................................................................................................................................... ........................................
................................................................................ ..............................................................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
- 
 
  การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ดีที่นักเรียนทุกคน

 ต้องปฏิบัติและเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ทำให้ผู้พบเห็นชื่นชมในการแต่งตัวถูกระเบียบ 
 
 
 การแต่งตัวไปโรงเรียน 
 - วิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 
 - ประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 
 

 

 1. บอกวิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง (K) 
 2. อธิบายประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง (K) 
 3. ลำดับขั้นตอนวิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง (P) 
 4. ชื่นชมการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองอย่างเหมาะสม (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและของใช้ของหนู               เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิธีการและประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการแต่งตัวไปโรงเรียน 
ด้วยตนเอง ดังนี้ 
   • นักเรียนแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง หรือมีใครแต่งให้ 
(ตัวอย่างคำตอบ แต่งดว้ยตนเอง) 
   • นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่แต่งตัวได้ด้วยตนเอง (ตัวอย่างคำตอบ 
ภูมิใจ) 
   2. ตวัแทนนักเรียนที่เคยแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองออกมาเล่า
ขั้นตอนการแต่งตัวให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
ประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพลำดับขั้นตอนการแต่งตัวไป
โรงเรียนบนโต๊ะกลางห้อง จากนั้นแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เล่นเกม
เรียงลำดับขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนของนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงโดยรอฟังสัญญาณนกหวีด เพื่อเริ่มเล่นเกมและจับเวลา 
กลุ่มใดเรียงลำดับภาพขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนได้ก่อน 
ให้ยกมือขึ้น 
   5. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของลำดับขั้นตอน 
กลุ่มใดเรียงถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
   6. นักเรยีนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
   • การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ฝึกการช่วยเหลือตนเอง แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ เกิดความ
ภาคภูมิใจ) 
   7. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปความคิด 
รวบยอดเกี่ยวกบัวิธีการและประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วย
ตนเอง โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • ถ้านักเรียนแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองทุกวันจะเกิดผล
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ แสดงออกถึงความรับผิดชอบและมีระเบียบ
วินัย) 
   8. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มรว่มกัน
ออกแบบแผนภาพความคิดเก่ียวกับข้ันตอนการแต่งตัวไปโรงเรียน
ด้วยตนเอง พร้อมวาดภาพการแต่งตัวแต่ละขั้นตอนลงในกระดาษ 
สำหรับทำกิจกรรม และระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
ดังตัวอย่าง 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกดิความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกีย่วกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียน 
 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
ด้วยตนเอง เป็นสิ่งทีด่ีที่นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติและเป็นการแบ่งเบา
ภาระของพ่อแม่ ทำให้ผู้พบเห็นชื่นชมในการแต่งตัวถูกระเบียบ 
   10. นักเรียนนำเสนอแผนภาพความคิดขั้นตอนการแต่งตัวไป
โรงเรียนด้วยตนเองประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   12. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานแผนภาพความคิดขั้นตอน 
การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง นำมาใช้ในการจัดป้ายนิเทศ เพื่อ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ 
   13. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรอืไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
 
 
 

5. สวมถุงเท้า รองเทา้ 
ผู้ชายผูกเชือกรองเท้า 
ให้เรียบร้อยก่อน 
ออกจากบ้าน 
 
 

4. หวีผมและตรวจดู 
ความเรียบร้อย 
ของตนเอง 
 

3. สวมกางเกงหรือกระโปรง ผู้ชาย
เก็บชายเสื้อเข้าในกางเกง และ 
คาดเข็มขัด 
ให้เรียบร้อย 
 

2. สวมเสื้อและติดกระดุมให้เรียบร้อย 
 

1. สวมใส่กางเกงชั้นในและเสื้อชั้นใน 
ให้เรียบร้อย 
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    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. รูปภาพขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การแต่งตัว 
ไปโรงเรียน   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
รอ้ยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดบัคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

      8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
 

ประเด็น 
การประเมินชิน้งาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถกูต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบคน้ 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที ่
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การทำงาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................... ...................................................................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
......................................................................................................................................................................... .....
............................................................. ................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
........................................................................................................................................................... ...................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การแต่งตัวชุดนักเรียนด้วยตนเองให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน เป็นสิ่งที่เหมาะสม 
 และเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ 
 
 
 การแต่งตัวไปโรงเรียน 
 - วิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 
 - ประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 
 
 
 
 1. อธิบายวิธีการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง (K) 
 2. แต่งตัวไปโรงเรียนได้ด้วยตนเอง (P) 
 3. เห็นคุณค่าของการแต่งกายที่เหมาะสมกับกฎ ระเบียบ (A) 
 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวนิัย 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

6. คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                      ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและของใช้ของหนู             เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน................................................................พ.ศ............................................. 



93 
 
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมกันสำรวจการแต่งตัวไปโรงเรียนของ
เพ่ือนว่าเรียบร้อย ถูกกฎ ระเบียบของโรงเรียนหรือไม่ แล้วแต่ละคู่
ออกมาเล่าถึงการแต่งกายของเพ่ือน 
   2. นักเรียนสังเกตภาพขั้นตอนการแต่งตัวตามลำดับขั้นที่ถูกต้อง แล้ว
ร่วมกันตอบคำถาม ดังตัวอย่าง 
   
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ 
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา 
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนที่ 1 

สวมกางเกงชั้นในและ 
เสื้อชั้นในให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที่ 2 

สวมเสื้อและติดกระดุม 
ให้เรียบร้อย 

ขั้นตอนที่ 3 

สวมกางเกงหรือกระโปรง ผู้ชาย 
เก็บชายเสื้อเข้าในกางเกง  

และคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย 

 

ขัน้ตอนที่ 4 

หวีผมและตรวจดู 
ความเรียบร้อยของตัวเรา 

ขัน้ตอนที่ 5 

สวมถุงเท้า รองเท้า ผู้ชาย 
ผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อย 

ก่อนออกจากบ้าน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
      • นักเรียนสวมชุดชั้นในได้เองหรือไม่ (ตามประสบการณ์จริงของ
นักเรียน) 
   • นักเรียนสวมเสื้อและติดกระดุมได้เองหรือไม่ 
 (ตามประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
   • นักเรียนสวมกางเกงหรือกระโปรงได้เองหรือไม่  
(ตามประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
   • นักเรียนสวมถุงเท้าและรองเท้าได้เองอย่างถูกต้องหรือไม่  
(ตามประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม และร่วมกันสลับภาพขั้นตอน 
การแต่งตัวที่ติดบนกระดาน จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่ 1 ออกมาเรียงลำดับ
ขั้นตอนการแต่งตัวใหม่ สมาชิกกลุ่มอ่ืนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
และจับเวลาจนครบทั้ง 4 กลุ่ม กลุ่มใดใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นฝ่ายชนะ 
   4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการแต่งตัวไป
โรงเรียนให้เหมาะสม โดยร่วมกันตอบคำถาม 
   • การเลือกแต่งตัวให้เหมาะสมกับโรงเรียนควรเป็นอย่างไร  
 (ตัวอย่างคำตอบ แต่งตัวให้ถูกกฎ ระเบียบ สะอาด เรียบร้อย) 
   • ถ้าเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสถานทีจ่ะเกิดผลต่อตนเองอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ มีความม่ันใจ และเกิดความภาคภูมิใจที่แต่งตัว
เหมาะสม) 
   • ถ้าเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสถานที่จะเกิดผลต่อผู้อ่ืนอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ผู้พบเห็นชื่นชมในการแต่งตัวเหมาะสม ถูกระเบียบ) 
   5. นักเรียนร่วมกันเขียนคำตอบของเพ่ือน ๆ ลงในแผนภาพความคิด
บนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มีความม่ันใจ  
และเกิดความภาคภูมิใจ 

ที่แต่งตัวเหมาะสม 

ผลที่เกิดขึ้นต่อผู้อ่ืน 

ผู้พบเห็นชื่นชม 
ในการแต่งตัวเหมาะสม 

ถูกระเบียบ 
 

ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเอง 

ทำได้โดย 

แต่งตัวให้ถูกกฎ  
ระเบียบ สะอาดเรียบร้อย 

การแต่งตัว 
ไปโรงเรียน 
ให้เหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   6. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าและสรุปความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ 
   • นักเรยีนจะทำอย่างไรถ้าเห็นเพ่ือนแต่งตัวชุดนักเรียนไม่เรียบร้อย 
(ตัวอย่างคำตอบ แต่งตัวชุดนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้เพ่ือน และ
อธิบายข้อดีของการแต่งตัวถูกระเบียบเรียบร้อย 
ให้เพ่ือนฟัง) 
   7. นักเรียนฝึกแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยมีผู้ปกครอง
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึก
ชิ้นงานที่ 3 เรื่อง การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 
   8. นักเรียนสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การแต่งตัวชุดนักเรียนด้วยตนเองให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน 
เป็นสิ่งที่เหมาะสมและเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ 
   9. นักเรียนนำเสนอผลการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองประกอบการ
อธิบายหน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11.  นักเรียนร่วมกันแนะนำการแต่งตัวไปโรงเรียนให้กับน้องและเพ่ือน
ทัง้ที่บ้านและโรงเรียน 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      •  นักเรยีนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ ได้นี้ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. รูปภาพขั้นตอนการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

      8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การแต่งตัวไป
โรงเรียน   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ประเมินการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง การแต่งตัวไป
โรงเรียนด้วยตนเอง   

 
ตรวจผลงาน 

 
ชิ้นงานที ่2.1 

เรื่อง การแต่งตัวไป
โรงเรียนด้วยตนเอง 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10.  แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบรูณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลทีส่ืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การแต่งตัวไป
โรงเรียน 
ด้วยตนเอง 

มีความกระตือรือร้น 
ในการแต่งตัวที่สามารถ 
ทำได้ด้วยตนเองอย่าง 
สม่ำเสมอและชักชวน 
ให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ 

มีความกระตือรือร้น 
ในการแต่งตัวที่สามารถ 
ทำได้ด้วยตนเองอย่าง 
สม่ำเสมอ 

แต่งตัวได้ด้วยตนเอง 
และปฏิบัติตาม 
เป็นบางครั้ง 

แต่งตัวได้ด้วยตนเอง 
และปฏิบัติได้ 
แต่ต้องมีผู้แนะนำ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................... .........................................................................................
............................................................................................... ........................................................................ .......
..............................................................................................................................................................................
........................................................................... ................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................... ........................................................................................... ................
.................................................................. ................................................................................... .........................
.................................................................. .................................................................................. .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................... .........................................................
................................................................................ ..............................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ชิน้งานที่ 2.1 
เรื่อง การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 

ชือ่......................................................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 
 นักเรียนฝึกแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยมีผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง 
จากนั้นบันทึกผลโดยเขียนเครื่องหมาย        ลงในตารางและตอบคำถาม 
 (ตัวอย่างคำตอบ) 
 

1) การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองเป็นการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวใช่หรือไม่ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 
2) ผลงานการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองอยู่ในระดับใด 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 
3) การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
  ฝึกพ่ึงพาตนเอง 
  เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น 
  อ่ืน ๆ ............................................................................................ ......................................................... 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
..................................................................................................................................................... .............................
..................................................................................................................................................................................
    
   ลงชื่อ ........................................ ผู้ปกครอง 
        (...........................................) 

รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

ทำได้เอง ให้ผู้อ่ืนช่วย 
1. สวมชุดชั้นใน   
2. สวมเสื้อ   
3. ติดกระดุม   
4. สวมกางเกงหรือกระโปรง   
5. คาดเข็มขัด   
6. หวีผม   
7. สวมถุงเท้า   
8. สวมรองเท้า   

ตารางบันทึกผลการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 

✓ 
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ชิ้นงานที่ 2.1 (เฉลย) 
เรื่อง การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 

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

 นักเรียนฝึกแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองท่ีบ้าน โดยมีผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง 
จากนั้นบันทึกผลโดยเขียนเครื่องหมาย        ลงในตารางและตอบคำถาม (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 

รายการปฏิบัติ 
ผลการปฏิบัติ 

ทำได้เอง ให้ผู้อ่ืนช่วย 
1. สวมชุดชั้นใน   
2. สวมเสื้อ   
3. ติดกระดุม   
4. สวมกางเกงหรือกระโปรง   
5. คาดเข็มขัด   
6. หวีผม   
7. สวมถุงเท้า   
8. สวมรองเท้า   

1) การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองเป็นการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวใช่หรือไม่ 
  ใช่ 
  ไม่ใช่ 
2) ผลงานการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองอยู่ในระดับใด 
  ดี 
  พอใช้ 
  ควรปรับปรุง 
3) การแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
  ฝึกพ่ึงพาตนเอง 
  เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น 
  อ่ืน ๆ  ..................................................................................................................... ................................ 
ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
..................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................... .........................................................
    
   ลงชื่อ ........................................ ผู้ปกครอง 

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

ตารางบันทกึผลการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเอง 

✓ 

✓ 

✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
 
 
  เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เป็นประจำ ควรดูแลในขณะสวมใส่เพื่อรักษาสภาพของเสื้อผ้าให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 
 การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ 
 
 
 1. บอกวิธีการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่ (K) 
 2. ดูแลเสื้อผ้าในขณะสวมใส่ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาเสื้อผ้า (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 
 
 
 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
หน่วยการเรยีนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและของใช้ของหนู                เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน................................................................พ.ศ............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนสังเกตเสื้อ 2 ตัว ตัวที่ 1 สกปรก ซึ่งยังไม่ได้ซัก ตัวที่ 2 
เสื้อสะอาด ซักรีดเรียบร้อย แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบ
คำถาม ดังนี้ 
   • เสื้อทั้ง 2 ตัวมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ แตกต่างกันโดยตัวที่ 1 สกปรก ตัวที่ 2 สะอาดเรียบร้อย) 
   • ถ้าใส่เสื้อตัวที่ 1 จะเป็นอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ มีอาการคัน 
ไมส่บายตัว) 
   • ถ้าใส่เสื้อตัวที่ 2 จะเป็นอย่างไร (ตวัอย่างคำตอบ สบายตัว 
ไม่คัน) 
   • นักเรียนควรเลือกใส่เสื้อตัวใด (ตัวอย่างคำตอบ ตัวที่ 2) 
   2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้า 
ขณะสวมใส่ โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • ขณะวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่น นักเรียนจะมีวิธีการดูแลเสื้อผ้า
อย่างไรใหส้ะอาดเรียบร้อย (ตัวอย่างคำตอบ ไม่วิ่งในที่ที่มีน้ำขัง และ
ไม่นั่งบริเวณที่สกปรก) 
   3. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้า
ขณะสวมใส่ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุม่ แตล่ะกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ภาพ
เหตุการณ์จำนวน 4 เหตุการณ์ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดย
การตอบคำถาม ดังตัวอย่าง 
 
   เหตุการณ์ที่ 1 
 
 
 
 
 
    
    
   • ขณะเดินถ้าพบน้ำขัง นักเรียนควรทำเหมือนภาพใด (ภาพที่ 2) 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึ งความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

1) 2) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
       เหตุการณ์ที่ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  ถ้าเก้าอ้ีสกปรก นักเรียนควรทำเหมือนภาพใดก่อนนั่ง (ภาพท่ี 1) 
 
       เหตุการณ์ที่ 3 
 
 
 
 
 
  • ภาพใดเป็นการดื่มน้ำและรับประทานอาหารด้วยความระมัดระวัง  
(ภาพท่ี 1) 
 
  เหตุการณ์ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 • ถ้าดื่มน้ำและรับประทานอาหารเสร็จ แล้วอาหารเลอะปาก 
นักเรียนควรทำเหมือนภาพใด (ภาพท่ี 1) 
 

 

1) 

2) 

1) 2) 

1) 

2) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของแต่ละ
กลุ่ม แล้วร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยนำคำตอบของแต่ละ
กลุ่มมาเขียนลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรอยเปื้อนที่เกิดบน
เสื้อผ้าว่ามีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการป้องกันดูแลรักษาอย่างไร และ
ผลทีเ่กิดข้ึน นำคำตอบมาเขียนแผนภาพความคิดลงในกระดาษ
สำหรับทำกิจกรรม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีดูแลรักษา 
เสื้อผ้าขณะสวมใส่ 

 

ใช้ผ้าเช็ดปากเม่ืออาหาร 

เลอะปาก 

ระมัดระวังน้ำแลอาหาร 
หกเลอะเสื้อผ้า 

 

สำรวจเก้าอ้ีก่อนนั่ง 
ทุกครั้ง 

 

เดินเล่ียงบริเวณท่ีมี 
น ้ำขงั 

นั่งเก้าอ้ีที่
สกปรก 

วิธีการป้องกันดูแลรักษาเสื้อผ้า 

สาเหตุ 

ดื่มน้ำและ
รับประทาน 
อาหารไม่
ระมัดระวัง 

ใช้เสื้อเช็ด
ปากเมื่อม ี
อาหารเลอะ

ปาก 

ปัญหา 

รอยเปื้อน
บนเสื้อผ้า 

ผลที่เกิดขึ้น 

เสื้อผ้าสกปรก 
มีคราบตดิบน

เสื้อผ้า 

• ดื่มน้ำและอาหารด้วยความระมัดระวัง 
• สำรวจเก้าอ้ีก่อนนั่ง ถ้าสกปรกใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดก่อนนั่ง 
• ใช้ผ้าเช็ดปากเม่ือมีอาหารเลอะปาก  
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ เสื้อผ้าที่
เราสวมใส่อยู่เป็นประจำ ควรดูแลในขณะสวมใส่เพ่ือรักษาสภาพของ
เสื้อผ้าให้สะอาดเรียบร้อย 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนภาพความคิดการดูแล
รักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ ประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10.  นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานแผนภาพความคดิการดูแล
รกัษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่ นำมาใช้ในการจัดป้ายนิเทศตามบริเวณ 
ต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอ่ืน ๆ 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งทีน่ักเรยีนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
     
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. เสื้อ 2  ตัว (ตัวที่ 1 สกปรก ยังไม่ได้ซัก ตัวที่ 2 สะอาด ซักรดีเรียบร้อย) 
 3. ภาพจำลองเหตุการณ์ 4 เหตุการณ์ 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. ปากกาเคมี 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    8.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้



107 
 
 

 
 
        

 สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การดูแลรักษา
เสื้อผ้าขณะสวมใส่   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แตไ่ม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให ้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... .................................................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................... ............................................................................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
................................................................. .......................................................................................... ................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
    ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือสะดวกต่อการหยิบใช้งาน และช่วยยืดอายุ 
 การใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
 
 
 การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้า 
 • การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า 
 
 
 1. อธิบายวิธีการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้า (K) 
 2. ใช้อุปกรณ์ในการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้าได้เหมาะสม (P) 
 3. เห็นคุณค่าของการจัดวางและการเก็บเสื้อผ้า (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและของใช้ของฉัน              เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า               เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน................................................................พ.ศ............................................ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าที่
นักเรียนเคยปฏิบัติ โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   • เมื่อนักเรียนถอดเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว นักเรียนนำเสื้อผ้าไปไว้ที่ใด 
(ตัวอย่างคำตอบ ตะกร้า) 
   • เสื้อผ้าที่ซักแล้ว นักเรียนเก็บไว้ที่ใด (ตัวอย่างคำตอบ ตู้เสื้อผ้า) 
   2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านบน
กระดาน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      • อุปกรณ์ใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า (ตัวอย่าง
คำตอบ ตู้เสื้อผ้า ตะกร้า ไม้แขวนเสื้อ ที่หนีบผ้า) 
   • อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการเก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ซัก  
 (ตัวอย่างคำตอบ ตะกร้า) 
   • อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการจัดเก็บเสื้อผ้าทีซั่กแล้ว (ตัวอย่างคำตอบ 
ตู้เสื้อผ้า ไม้แขวนเสื้อ ที่หนีบผ้า) 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวาง 
การเก็บเสื้อผ้า จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ภาพเสื้อผ้า
และของใช้กับแถบประโยควิธีการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าที่ได้รับแจก
กลุ่มละ 1 ชุด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึ งความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาล
ใจให้ผู้อ่ืนใหค้วามรว่มมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด  
ควรแยกประเภท  
แล้วพับเก็บไว้ในตู้ 
เสื้อผ้าให้เรียบรอ้ย 

คู่กับ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการแยกประเภทของเสื้อผ้า
และของใช้ต่าง ๆ มาใส่ที่รูปตู้เสื้อผ้าที่ติดไว้บนกระดาน พร้อมติด
วิธีการจัดวาง จัดเก็บเสื้อผ้าให้สอดคล้องกับเสื้อผ้าและของใช้ กลุ่มใด
เสร็จก่อนและถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ 
   5. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
และแถบประโยคของแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่
ถูกต้องจะปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย 
ของการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า โดยออกมาเขียนคำตอบของตนเอง 
ลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
เสื้อผ้าทีต่้องรีด  
เมื่อรีดเรียบร้อย 
ให้ใส่ไม้แขวน  
จากนั้นแยกประเภท  
แล้วนำไปแขวนไว้ในตู้
เสื้อผ้าใหเ้ป็นหมวดหมู ่

คูก่ับ 

 
ม้วนพับเป็นคู ่เก็บในตะกร้า 
หรือลิ้นชักในตู้เสื้อผ้า 

คู่กับ 

แขวนไว้ที่ตะขอแขวนในตู้เสื้อผ้า 
หรือตะขอแขวนติดผนังห้อง คู่กับ 

ข้อดี ข้อเสีย 

การจัดวาง 
การเก็บเสื้อผ้า 

เป็นระเบียบ หยิบใช้
ง่าย 

ไม่เป็น 

ระเบียบ 
ค้นหาเสื้อผ้า 

ได้ยาก 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   7. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการจัดวาง 
การเก็บเสื้อผ้า โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าด้วยตนเอง ส่งผลดีต่อนักเรียน
อย่างไร   (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้หยิบใช้ได้ง่าย ทำให้บ้านเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และเป็นการฝึกระเบียบวินัยด้วย) 
   8. นักเรียนวาดภาพการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าหรือของใช้ที่
นักเรียนสนใจ 1 ชนิด แล้วเขียนบรรยายวิธีการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า
นั้นพอสังเขป พร้อมตกแต่งให้สวยงามลงในกระดาษสำหรับทำ
กิจกรรม 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ การจัด
วาง การเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สะดวกต่อการหยิบ
ใช้งาน และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
   10. นักเรียนนำเสนอภาพวาดการจดัวาง การเกบ็เสื้อผ้า
ประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   12.  นักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีเด่น นำไปจัดป้ายนิเทศ
หน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ใหน้ักเรยีนชั้นอื่น ๆ 
   13.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
 
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน 
 3. ภาพเสื้อผ้าและของใช้ 
 4. แถบประโยควิธีการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้า 
 5. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 6. สีไม้ 
 7. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

      8. สื่อการเรยีนรู้/แหล่งการเรียนรู ้
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การจัดวาง 
การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้า   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
รว่มใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9.การวัดและประเมินผล 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                    
                                          

         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                        ............../.................../............... 
    

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
............................................................. .......................................................................... .......................................
............................................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................................................................. . 
ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................................................................... ...................................................................
................................................................................................................... ...........................................................
......................................................................................................................................................................... ..... 
แนวทางแก้ปัญหา 
................................................................................ ..............................................................................................
.................................................................. ................................................................................................ ............
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................. ............................................................................................................
.......................................................................... .......................................................................... ..........................
........................................................................................................................................................... ................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
    ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การจัดวาง การเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สะดวกต่อการหยิบใช้งาน และช่วยยืดอายุ 
 การใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
 
 
 การจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้า 
 •  การจัดวาง การเก็บรองเท้า 
 • ประโยชน์ของการจัดวาง การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้าอย่างถูกวิธี 
 
 
 1. อธิบายการจัดวาง การเก็บรองเท้า (K) 
 2. แสดงวิธีจัดวาง การเก็บรองเท้า (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการจัดวาง การเก็บรองเท้า (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มีวินัย 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  เสื้อผ้าและของใช้ของฉัน            เวลาเรียน  6  ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การจัดวาง การเก็บรองเท้า            เวลาเรียน  1  ชั่วโมง 
สอนวันที่...................................เดือน................................................................พ.ศ............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดวาง การเก็บ
รองเท้าของนักเรียน โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   • บ้านของนักเรียนมีรองเท้าอะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ รองเท้า
แตะ รองเท้านักเรียน) 
   • เมื่อนักเรียนถอดรองเท้าแล้ว นักเรียนเก็บรองเท้าไว้ที่ไหน  
 (ตัวอย่างคำตอบ ในตู้เก็บรองเท้า ชั้นวางรองเท้า) 
   • ทำไมต้องเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ตัวอยา่ง
คำตอบ หาง่าย หยิบใช้สะดวก) 
   2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มออกมาสำรวจ 
การจัดวาง การเก็บรองเท้าของตนเองว่าวางได้ถูกต้องหรือไม่ และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • นักเรียนมีวิธีการอย่างไรให้มีรองเท้าที่สะอาดเรียบร้อยใส่ทุกวัน 
(ตัวอย่างคำตอบ ถอดรองเท้าเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เคาะดิน
หรือฝุ่นละอองออกให้หมดก่อนวางบนชั้นวางรองเท้า) 
   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดวาง การเก็บรองเท้า 
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์
ของการจัดวาง การเก็บรองเท้า โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   • ถ้านักเรียนจัดวาง จัดเก็บรองเท้าอย่างถูกวิธีจะส่งผลอย่างไร  
 (ตัวอย่างคำตอบ มีรองเท้าท่ีสะอาดเรียบร้อยสวมใส่ทุกวัน ค้นหางา่ย 
หยิบใชส้ะดวก ยืดอายุการใช้งานของรองเท้า ซึ่งช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย) 
   • ถ้านักเรียนจัดวาง จัดเก็บรองเท้าไม่เป็นระเบียบหรือไม่ถูกวิธี
จะส่งผลอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ รองเท้าวางไม่เป็นคู่ หายาก อาจ
เกิดการชำรุด ไม่สวยงาม) 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดแสดงข้อมูล
การจัดวาง การเก็บรองเท้าอย่างถูกวิธี ถ้านักเรียนปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติ จากท่ีนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นบนกระดาน  
แล้วร่วมกันอ่านและสรุปเป็นความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาลใจให้
ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้และ
สิ่งที่ทำไมไ่ด้บอกได้ว่าตนชอบ ไม่ชอบ
อะไร บอกความคิด ความรู้สึกความ
ต้องการและปัญหาของตนเองได้ 
- มีวินัยในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติทำ
กิจวัตรประจำวันทั้งการกิน เล่น เรียนช่วย
ทำงาน พักผ่อน นอนหลับอย่างพอดี
พอเหมาะกับวัย 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมลูและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
 
 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบโปสเตอร์การจัดวาง การเก็บ
รองเท้า และเขียนลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม 
   7. นักเรียนรว่มกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การจัดวาง การเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้สะดวก 
ต่อการหยิบใช้งาน และช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งจะช่วย 
ลดค่าใช้จ่าย 
   8. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอโปสเตอร์การจัดวาง การเก็บรองเท้า
ประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนร่วมกันรวบรวมโปสเตอร์การจัดวาง การเก็บรองเท้า 
นำมาติดบริเวณท่ีมีชั้นวางรองเท้ารอบบริเวณโรงเรียน เพ่ือเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ และเป็นแนวทางการปฏิบัติให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ 
   11.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
 

การจัดวาง  
การเก็บรองเท้า 

อย่างถูกวิธี 
 

ผลที่เกิดขึ้น 

มีรองเท้าสะอาดเรียบร้อยสวมใส่ 
ทุกวันค้นหาง่าย หยิบใช้สะดวก 

ยืดอายกุารใช้งานของรองเท้า  
ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

ผลที่เกิดขึ้น 

รองเท้าวางไม่เป็นคู ่หายาก  
อาจเกดิการชำรุด ไม่สวยงาม 

ถ้าปฏิบัติ 

ถ้าไม่ปฏิบัติ 
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    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 3. สีไม้ 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การจัดวาง การ
เกบ็เสื้อผ้าและรองเท้า   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมีวินัย   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

     8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
คำชีแ้จง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                        
                                       

     ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                      ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให ้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................. .............................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ..................................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................ .............................................................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (ง 1.1 ป.2/2) 
 3. ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.2/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  ตัวช้ีวัด 

เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก 

ภาษาไทย 
•  การอ่านและเขียนคำศัพท์ 
•  การพูดแสดงความคดิเห็น 
 

ศิลปะ : ทัศนศลิป ์
•  การวาดภาพ และระบายส ี

ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
• การอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 เกี่ยวกับผักและผลไม ้
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
 
  ผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก่อนนำผักและผลไม้มารับประทานหรือประกอบ

อาหารต้องล้างให้สะอาด โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการล้างผักและผลไม้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
 
 การล้างผักและผลไม้ 
 • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างผักและผลไม้ 
 
 
 1.  ระบุวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างผักและผลไม้ (K) 
 2.   จัดจำแนกผลไม้ที่ควรล้างและไม่ควรล้างก่อนรับประทาน (P) 
 3.  เห็นความสำคัญของการล้างผักและผลไม้ก่อนรับประทาน (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

6. คณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก             เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่....................................เดือน..............................................................พ.ศ............................................ 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็น โดยร่วมกันตอบ
คำถาม ดังนี้  
   • ก่อนรับประทานผักและผลไม้นักเรียนควรทำอย่างไร (ตัวอย่าง
คำตอบ นำผักและผลไม้ไปล้าง) 
   • นักเรียนคิดว่าผลไม้ชนิดใดบ้างที่ต้องล้างก่อนรับประทาน  
(ตัวอย่างคำตอบ ชมพู่ ฝรั่ง) 
   • นักเรียนคิดว่าผลไม้ชนิดใดไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือก เพราะ
เหตุใด (ตัวอย่างคำตอบ มะพร้าวอ่อน สับปะรด เพราะไม่ได้
รับประทานเปลือก) 
   2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพผลไม้ที่ต้องล้างก่อนรับประทานหรือ
ล้างก่อนปอกเปลือกและผลไม้ที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกท่ีติดอยู่บน
กระดาน แล้วร่วมกันฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกีย่วกับชื่อ
ผักและผลไม้ จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยการตอบคำถาม 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบัน
กาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
- รู้  (ฟั งหรือ อ่ านรู้ ค วามหมาย )
คำศัพท์ที่พบบ่อย ๆ และสำนวน
พ้ืนฐานเกี่ยวกับตนเองครอบครัว
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
 
 

1. grape (เกรฟ) องุ่น      2. coconut (โคโคนทั) มะพร้าว  
3. papaya (พะพา ยะ) มะละกอ   4. mango (แมง โก)  มะม่วง  
5. banana (บะแนน นะ) กลว้ย    6. orange (ออ รินจฺ) สม้  
7. jackfruit (แจ็คฟรุท) ขนุน         8. durian (ดิว เรียน) ทุเรียน 
9. apple (แอพเพิล) แอปเปิ้ล       10. Pomelo (พอเมโล) สม้โอ 
 

grape 

banana 

durian 

coconut 
 

orange 

apple 

papaya 
 

jackfruit 

pomelo 

mango 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
        • จากภาพนักเรียนคิดว่า ผลไม้ชนิดใดควรล้างก่อนรับประทาน
หรือล้างก่อนปอกเปลือก  (ตัวอย่างคำตอบ องุ่น มะละกอ มะม่วง ส้ม 
แอปเปิ้ล) 
   • จากภาพนักเรียนคิดว่า ผลไม้ชนิดใดไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือก  
(ตัวอย่างคำตอบ มะพร้าว กล้วย ขนุน ทุเรียน ส้มโอ) 
   • นักเรยีนคิดว่าถ้านำผักและผลไม้มาล้างควรมีวัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ ผักและผลไม้ที่จะล้าง กะละมังใส่น้ำ กระจาดมีรู 
ถาดเล็ก หรือตามประสบการณ์จริงของนักเรียน) 
   3. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ล้างผักและผลไม้ จากแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้ แล้วร่วมกันแสดง 
ความคิดเห็น โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      • วัสดุ อุปกรณ์ในภาพที่ 1 เรียกว่าอะไร ใช้ทำอะไร (ตัวอย่าง
คำตอบ กะละมังใช้สำหรับใส่น้ำ) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ในภาพที่ 2 เรียกว่าอะไร ใช้ทำอะไร  (ตัวอย่าง
คำตอบ กระจาด ใช้ผึ่งผักหรือผลไม้ให้สะเด็ดน้ำ) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ในภาพที่ 3 เรียกว่าอะไร ใช้ทำอะไร (ตัวอย่าง
คำตอบ ถาด ใช้ใส่ผักหรอืผลไม้ทีล่้างแล้ว) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ในภาพที่ 4 เรียกว่าอะไร  (ตัวอย่างคำตอบ ผลไม้ท่ี
ต้องการล้าง) 
   จากนั้นตัวแทนนักเรียนเขียนคำตอบของเพื่อนลงในแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน และสรุปความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

2 

4 

1 

3 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า โดยร่วมกันตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • ภาชนะรองน้ำมีความสำคัญอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ใช้รองน้ำ
สำหรับล้างผักและผลไม้ และยังนำน้ำทีเ่หลือจากการล้างไปรดน้ำ
ต้นไม้ได้อีก) 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างผักและผลไม้ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
   7. นักเรยีนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
ผักและผลไม้เป็นอาหารทีมี่ประโยชน์ต่อร่างกาย ก่อนนำผักและผลไม้
มารับประทานหรือประกอบอาหารต้องล้างให้สะอาด โดยใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการล้างผักและผลไม้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหนังสือเล่มเล็ก วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการล้างผักและผลไม้ ประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
   9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานหนังสือเล่มเล็ก วัสดุ อุปกรณ์ 
ทีใ่ช้ในการล้างผักและผลไม้เพ่ือนำไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนหรือ
ชุมชนของนักเรยีน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้ผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 

 
 

วัสดุ อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการล้างผัก 

และผลไม้ 

ผักหรือผลไม้ 
ที่ต้องการล้าง 

กะละมัง :  
ใช้สำหรับใส่น้ำ 

ใส่น้ำ 

ถาดเล็กหรือจาน : 
ใช้สำหรบัใส่ผัก 

หรือผลไม้ที่ล้างแล้ว 

กระจาดมีรู :  
ใช้ผึ่งผักหรือผลไม้ 

ให้สะเด็ดน้ำ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม  
ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมสี่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทัว่ไปได้อย่างไร 

 

 
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพผลไม้ที่ควรล้างก่อนรับประทานและไม่ต้องล้างก่อนรับประทาน 
 3. ภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้ 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างผักและ
ผลไม้   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดบั 3 ขึน้ไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. การวัดและประเมินผล 

     8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมนิชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกตอ้งของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทัง้หมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
.............................................................................................................................................. ................................
.................................................................................. ............................................................................................
.......................................................................................... .......................................................................... ..........
........................................................................... ................................................................................................. ..
........................................................................ ..................................................................................................... . 
ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................. .......................................................................... ......................................
.................................................................. .............................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................... .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................... ...............................................................................
................................................................................ ..............................................................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
            (....................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การล้างผักและผลไม้เป็นการล้างเอาเศษดิน ฝุ่นละออง หรือยาฆ่าแมลงที่เกาะติดให้หลุดออก  
 เพ่ือจะได้รับประทานอย่างปลอดภัย 
 
 
 การล้างผักและผลไม้ 
 • วิธีการล้างผักและผลไม้ 
 
 
 1.  บอกวิธีการล้างผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. นำเสนอข้อมูลวิธีการล้างผักและผลไม้ (P) 
 3.  เห็นประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้ (A) 
 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

4. จุดประสงค์การเรยีนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก              เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้                เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที.่..................................เดือน.................................................................พ.ศ........................................... 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการล้างผักและผลไม้ โดย
ร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้  
   • นักเรียนชอบรับประทานผักหรือผลไม้ชนิดใด (ตัวอย่างคำตอบ 
ผักกาดขาว ต้นหอม แครอท แอปเปิล ชมพู่ ส้ม) 
   • ก่อนที่นักเรียนจะรับประทานผักหรือผลไม้ควรทำอย่างไร  
 (ตัวอย่างคำตอบ ล้างให้สะอาด) 
   • นักเรยีนเคยล้างผักหรือผลไม้เองหรือไม่ (ตัวอย่างคำตอบ 
เคย/ไม่เคย) 
   2. นักเรียนที่เคยล้างผักหรือผลไม้ออกมาเล่าขั้นตอนหรือวิธีการ
ล้างผักหรอืผลไม้ หน้าชั้นเรียน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 
   3. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการล้างผักและ
ผลไม้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตแถบ
ประโยคขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้บนกระดาน แล้วแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันเรียงลำดับขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธีตามท่ีได้รับ
แจก โดยเขียนตัวอักษรหน้าข้อความลงในแผนภาพความคิดแบบ
ขั้นบันไดให้ถูกต้อง กลุ่มใดทำเสร็จให้ยกมือขึ้น 
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

       จัดวางผักหรือผลไม้ 
ในถาดหรือจานเพ่ือ 
เตรียมรับประทานสด 
หรือประกอบอาหาร 

ก

. 
       วางผักหรือผลไม้ 
ที่จะล้างลงในกะละมัง 
ทีมี่น้ำสะอาด 

ข
. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้ 
 
   5. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกลุ่ม กลุ่มใด 
ใช้เวลาน้อยที่สุดและคำตอบถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ 
   6. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็นความคิด
รวบยอด โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • การล้างผักและผลไม้ควรล้างอย่างไรให้ผักและผลไม้ไม่ชํ้า 
 (ตัวอย่างคำตอบ ล้างให้สะอาด และล้างอย่างเบามือ)  
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกผักหรือผลไม้มา 1 ชนิด แล้วร่วมกัน
ออกแบบใบความรู้ขั้นตอนวิธีการล้างผักหรือผลไม้ให้ถูกต้อง 
วาดภาพพร้อมตกแต่งให้สวยงาม เขียนลงในกระดาษสำหรับทำ
กิจกรรม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

 

       วางผักหรือผลไม้ 
ที่ล้างเสร็จแล้วลงใน 
กระจาดที่มีรูหรือ 
ช่องเล็ก ๆ ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ 

ค

. 
       ล้างผักหรือผลไม้ 
โดยถูผิวหรือเปลือกเบา ๆ  
ให้ทั่ว ผักที่เป็นใบ เช่น  
ผักกาดขาว คะน้า  
ต้องเด็ดออกล้างทีละใบ 

ง. 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1 

(ก) 

(ค) 

(ง) 

(ข) 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 

 
วิธีการล้างส้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ การล้าง
ผักและผลไม้เป็นการล้างเอาเศษดิน ฝุ่นละออง หรือยาฆ่าแมลงที่
เกาะติดให้หลุดออก เพ่ือจะได้รับประทานอย่างปลอดภัย 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานใบความรู ้วิธีการล้าง
ผักและผลไม้ที่นักเรียนเลือกหน้าชั้นเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการ

 

    วางผักหรือผลไม ้
ที่จะล้างลงในกะละมัง 
ที่มีน้ำสะอาด 

1
. 

    ล้างผักหรือผลไม้ 
โดยถูผิว หรือเปลือกเบา ๆ  
ให้ทั่ว ผักที่เป็นใบ เช่น  
ผักกาดขาว คะน้า  
ต้องเด็ดออกล้างทีละใบ 

2
. 

       วางผักหรือผลไม้ที่ล้าง 
เสร็จแล้วลงในกระจาด 
ทีม่ีรูหรือช่องเล็ก ๆ  
ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ 

3
. 

       จัดวางผักหรือผลไม้ 
ในถาดหรือจานเพ่ือเตรียม
รับประทานสด หรือ 
ประกอบอาหาร 

4
. 
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คิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   11. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานใบความรู้ วิธีการล้างผักและ
ผลไม้ นำมาใช้ในการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นเกร็ดความรู้
ให้เพ่ือน ๆ ได้อ่าน 
   12.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมท่ัวไปได้อย่างไร 

 

 
 
    1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ชุดแถบประโยคขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้ที่ถูกวิธี 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
 
        
  

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างผักและ
ผลไม้   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 

9. การวัดและประเมินผล 

   8. ส่ือและแหล่งการเรยีนรู้ 
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สบืคน้ข้อมูล
ครบถว้นตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัตงิานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................. .............................................................
....................................................................................................... .......................................................................
.................................................................................................................................................. ............................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................. ................................................................................ . 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
................................................................. ................................................................................... .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................................................... ..........................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... .......................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
            (....................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การล้างผักและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดและเบามือ ทำให้รับประทานได้อย่างปลอดภัย ผู้รับประทาน 
 มีสุขภาพแข็งแรง 
 
 
 การล้างผักและผลไม้ 
 • วิธีการล้างผักและผลไม้ 
 • ประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้ 
 
 
 1.  อธิบายวิธีการล้างผักและผลไม้ (K) 
 2. วางแผนและดำเนินการล้างผักและผลไม้ (P) 
 3.  เห็นประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้ (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

  5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก             เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การล้างผักและผลไม้            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่...................................เดือน................................................................พ.ศ........................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
   
      •  พิมพ์ปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ล้างองุ่นก่อน
รับประทาน) 
   •  พลอยปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ล้างองุ่นก่อน
รับประทานทุกครั้ง) 
   •  องุ่นเป็นผลไม้ประเภทใด (ตัวอย่างคำตอบ รับประทานได้ทั้ง
เปลือก) 
   •  ถ้าต้องการรับประทานผลไม้อย่างปลอดภัย นักเรียนควรปฏิบัติ
ตามใคร (พลอย) 
   •  จากการรับประทานผลไม้อย่างปลอดภัย นักเรียนจะมีสุขภาพ
ร่างกายอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการ
ได้รับวิตามิน) 
   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการล้างผักและ
ผลไม้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยการตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   •  การล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธีส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ได้รับประทานผลไม้ท่ีสะอาด ไม่มีเศษดิน ฝุ่นละออง 
หรือสารเคมีตกค้างและรับประทานได้อย่างปลอดภัย สุขภาพ
แข็งแรง) 
   4.  นักเรยีนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างผัก 
และผลไม้ โดยร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดและสรุปเป็นความคิด
รวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

สถานการณ์ที่ 1 

พิมพ์ไม่เคยล้างองุ่น 
ก่อนรับประทาน 

สถานการณ์ที่ 2 

พลอยล้างองุ่น 
 ก่อนรับประทานทุกครั้ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ขั้นตอนการล้างผักและผลไม้ 
   5. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้
ว่า น้ำที่เหลือจากการล้างผักและผลไม้ นักเรียนสามารถนำไปใช้รดน้ำ
ต้นไม้ได้ เป็นการประหยัดน้ำ 
   6. นักเรยีนแต่ละกลุ่มหาแนวทางการล้างผักและผลไม้ แล้วร่วมกัน
เสนอและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดแล้วเขียนบนกระดาน 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้ 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกล้างผักหรือผลไม้ แล้วบันทึกผลลง
ในแบบบันทึก ชิ้นงานที ่1 เรื่อง การล้างผักและผลไม้ และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ การล้างผัก
และผลไม้ต้องล้างให้สะอาดและเบามือ ทำให้รับประทานได้อย่าง
ปลอดภัย ผู้รับประทานมีสุขภาพแข็งแรง 
   10. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการล้างผักและผลไม้หน้าชั้นเรียน 
   11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   12. นักเรียนร่วมกันจัดทำใบความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างผักและผลไม้
ให้สะอาด แล้วนำใบความรู้ไปติดหน้าชั้นเรียนหรือบริเวณโรงเรยีนเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นได้ศึกษา 
   13.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพยีงใด 
     • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 

4. จัดวางผักหรือผลไม้ในถาดหรือจานเพื่อ
เตรียมรับประทานสดหรือประกอบอาหาร 

3. วางผักหรือผลไม้ที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระจาด 
ที่มีร ูหรือช่องเล็ก ๆ ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ 

2. ล้างผักหรือผลไม้โดยถูผิวหรือเปลือกเบา ๆ ให้ทั่ว  
ผักที่เป็นใบ เช่น ผักกาดขาว คะน้า ต้องเด็ดออกล้างทีละใบ 

 

1. วางผักหรือผลไม้ที่จะล้างลงในกะละมังที่มีน้ำสะอาด 
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 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. วัสดุ อุปกรณ์ในการล้างผักและผลไม้ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างผักและ
ผลไม ้  

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง การล้างผักและ
ผลไม ้

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมิน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไมค่รบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

   8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การล้างผักและผลไม้ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การล้างผักและ
ผลไม ้
 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามลำดับ
ขัน้ตอนที่ถูกวิธี 
ด้วยตนเอง และแนะนำ
ใหผู้้อ่ืนปฏิบัติได้ 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามลำดับ
ขัน้ตอนที่ถูกวิธี 
ด้วยตนเอง 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามลำดับ
ขัน้ตอนที่ถูกวิธี 
ด้วยตนเอง  
แต่มีผู้อ่ืนแนะนำบ้าง 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามแบบอย่าง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรยีนรู้ 
.............................................................................. ................................................................................................
......................................................... ....................................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................... ...............................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... .................................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................... ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
............................................................................................... ............................................................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
...................................................................... ....................................................................................................... .
................................................................................ ........................................................................ ......................
................................................................................. .......................................................................... ................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การล้างผักและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดและเบามือ ทำให้รับประทานได้อย่างปลอดภัย ผู้รับประทาน 
 มีสุขภาพแข็งแรง 
 
 
 การล้างผักและผลไม้ 
 • วิธีการล้างผักและผลไม้ 
 • ประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้ 
 
 
 1.  อธิบายวิธีการล้างผักและผลไม้ (K) 
 2. วางแผนและดำเนินการล้างผักและผลไม้ (P) 
 3.  เห็นประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้ (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

 4. จดุประสงค์การเรียนรู้ 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก              เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง  การล้างผักและผลไม้                     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน...............................................................พ.ศ............................................. 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์ แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
      •  พิมพ์ปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ล้างองุ่นก่อน
รับประทาน) 
   •  พลอยปฏิบัติตนอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ล้างองุ่นก่อน
รับประทานทุกครั้ง) 
   •  องุ่นเป็นผลไม้ประเภทใด (ตัวอย่างคำตอบ รับประทานได้ทั้ง
เปลือก) 
   •  ถ้าต้องการรับประทานผลไม้อย่างปลอดภัย นักเรียนควรปฏิบัติ
ตามใคร (พลอย) 
   •  จากการรับประทานผลไม้อย่างปลอดภัย นักเรียนจะมีสุขภาพ
ร่างกายอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ สุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการ
ได้รับวิตามิน) 
   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการล้างผักและ
ผลไม้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น โดยการตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   •  การล้างผักและผลไม้อย่างถูกวิธีส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ได้รับประทานผลไม้ท่ีสะอาด ไม่มีเศษดิน ฝุ่นละออง 
หรือสารเคมีตกค้างและรับประทานได้อย่างปลอดภัย สุขภาพ
แข็งแรง) 
   4.  นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างผัก 
และผลไม้ โดยร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดและสรุปเป็นความคิด
รวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึ งความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

สถานการณ์ที่ 1 

พิมพ์ไม่เคยล้างองุ่น 
ก่อนรับประทาน 

สถานการณ์ที่ 2 

พลอยล้างองุ่น 
 ก่อนรับประทานทุกครั้ง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ขั้นตอนการล้างผักและผลไม้ 
   5. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับการล้างผักและผลไม้
ว่า น้ำที่เหลือจากการล้างผักและผลไม้ นักเรียนสามารถนำไปใช้รดน้ำ
ต้นไม้ได้ เป็นการประหยัดน้ำ 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มหาแนวทางการล้างผักและผลไม้ แล้วร่วมกัน
เสนอและเลือกแนวทางที่ดีที่สุดแล้วเขียนบนกระดาน 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนขั้นตอนวิธีการล้างผักและผลไม้ 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกล้างผักหรือผลไม้ แล้วบันทึกผล 
ลงในแบบบันทึก ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง การล้างผักและผลไม้ และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ การล้างผัก
และผลไม้ต้องล้างให้สะอาดและเบามือ ทำให้รับประทานได้อย่าง
ปลอดภัย ผู้รับประทานมีสุขภาพแข็งแรง 
   10. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการล้างผักและผลไม้หน้าชั้นเรียน 
   11. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   12. นักเรียนร่วมกันจัดทำใบความรู้เกี่ยวกับวิธีการล้างผักและผลไม้
ให้สะอาด แล้วนำใบความรู้ไปติดหน้าชั้นเรียนหรือบริเวณโรงเรียนเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นได้ศึกษา 
   13.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
     • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
  •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
  •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
     
 

4. จัดวางผักหรือผลไม้ในถาดหรือจานเพื่อ
เตรียมรับประทานสดหรือประกอบอาหาร 

3. วางผักหรือผลไม้ที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระจาด 
ที่มีร ูหรือช่องเล็ก ๆ ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ 

2. ล้างผักหรือผลไม้โดยถูผิวหรือเปลือกเบา ๆ ให้ทั่ว  
ผักที่เป็นใบ เช่น ผักกาดขาว คะน้า ต้องเด็ดออกล้างทีละใบ 

 

1. วางผักหรือผลไมท้ี่จะล้างลงในกะละมังทีม่ีน้ำสะอาด 
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 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. วัสดุ อุปกรณ์ในการล้างผักและผลไม้ 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
        

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การล้างผักและ
ผลไม้   

 
ตรวจแบบทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ประเมินการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง การล้างผักและ
ผลไม้   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
ประเด็น 

การประเมินชิ้นงาน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ ์สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถตอบคำถามได้
น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทัง้หมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 50 %) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากอินเทอร์เน็ตได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การล้างผักและผลไม้ 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4 ดี 
3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การล้างผักและ
ผลไม ้
 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามลำดับ
ขัน้ตอนที่ถูกวิธีด้วย
ตนเอง และแนะนำให้
ผู้อื่นปฏิบัติได้ 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามลำดับ
ขัน้ตอนที่ถูกวิธีด้วย
ตนเอง 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามลำดับ
ขัน้ตอนที่ถูกวิธีด้วย
ตนเอง  
แต่มีผู้อ่ืนแนะนำบ้าง 

ล้างผักและผลไม้ได้
ถูกต้องตามแบบอย่าง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให ้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................... ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................... ........................................................................................... ................
.................................................................. ................................................................................... .........................
.................................................................. .................................................................................. .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................... .........................................................
................................................................................ ..............................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ชิ้นงานที่ 2.1  
เรื่อง การล้างผักและผลไม้ 

   
          ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 
   
 นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกล้างผักหรือผลไม้ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน 
 (ตัวอยา่งคำตอบ) 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบบันทึกผลการล้างผักและผลไม้ 

✓ 

 
1. ผักหรือผลไม้ที่กลุ่มของนักเรียนฝึกล้าง คือ  
 ................................................................................................................................................................ ......... 
 
2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างผักและผลไม้ได้แก่อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

  หม้อ กระจาด 
  จาน กะละมัง 
  ถาด อ่ืน ๆ  ................................................................................................ 
 
3. มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
 ขั้นตอนที่ 1  ...................................................................................................................................................ที่
จะ
....................................................................................................................................................................................  
 ขัน้ตอนที่ .......................................................................................................................................................ทีจ่ะ
...............................................................................................................................................................................  
 ขั้นตอนที่ 3 ............................................................. ......................................................................................ที่จะ
...............................................................................................................................................................................  
  ขั้นตอนที่ 4 ...................................................................................................................................................ที่จะ
...............................................................................................................................................................................  
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4. กลุ่มของนักเรียนล้างผักและผลไม้ตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีหรือไม่ 
 ถูกวิธี 
 ไม่ถูกวิธี 
 เพราะอะไร ........................................................... ............................................................................... 
 
5. ผลงานการล้างผักและผลไม้ของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไร 
 ดี 
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 
 เพราะอะไร ...................................................................................... .................................................... 
 
6. นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ล้างผักและผลไมด้้วยตนเอง 
 สนุกสนาน 
 เฉย ๆ 
 ไม่ชอบ 
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เฉลยชิ้นงานที่ 2.1 (เฉลย) 
เรื่อง การล้างผักและผลไม้ 

   
 นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกล้างผักหรือผลไม้ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน 
 
 (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกผลการล้างผักและผลไม้ 

✓ 

1. ผักหรือผลไม้ที่กลุ่มของนักเรียนฝึกล้าง คือ  
 (ชมพู่)   
 
2. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการล้างผักและผลไม้ได้แก่อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  หม้อ กระจาด 
  จาน กะละมัง 
  ถาด อ่ืน ๆ    
 
 
3. มีวิธีปฏิบัติอย่างไร 
 ขั้นตอนที่ 1  (วางชมพู่ที่จะล้างลงในกะละมังที่มีน้ำสะอาด)  
   
 ขั้นตอนที่ 2  (ล้างชมพู่โดยถูผิวหรือเปลือกเบา ๆ)  
    
 ขั้นตอนที่ 3  (วางชมพู่ที่ล้างเสร็จแล้วลงในกระจาด ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ)  
    
  ขั้นตอนที่ 4  (จัดวางชมพู่ในถาด)  
    
 

✓ 

✓ ✓ 
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4. กลุ่มของนักเรยีนล้างผักและผลไม้ตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีหรือไม่ 
 ถูกวิธี 
 ไม่ถูกวิธี 
 เพราะอะไร   
 
5. ผลงานการล้างผักและผลไม้ของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไร 
 ดี 
 พอใช้ 
 ควรปรับปรุง 
 เพราะอะไร   
 
6. นกัเรียนรู้สึกอย่างไรที่ล้างผักและผลไม้ด้วยตนเอง 
 สนุกสนาน 
 เฉย ๆ 
 ไม่ชอบ 
 

✓ 

✓ 

✓ 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
 
  ผักและผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้ว ก่อนนำมารับประทานหรือนำไปประกอบอาหารควรจัดเตรียมไว้ 
 ให้เรียบร้อย โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้ท่ีมีความคมอย่างระมัดระวัง 
 
 
 การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 
 
 1. อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้ (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก             เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรยีมผักและผลไม้         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่...................................เดือน..............................................................พ.ศ............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การช่วยผู้ปกครอง
จัดเตรียมผักและผลไม้ แล้วแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยการตอบ
คำถาม ดังนี้ 
   • นักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองจัดเตรียมผักและผลไม้หรือไม่  
 (เคย/ไม่เคย) 
   • นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้
อะไรบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ ถาด มีด จาน) 
   2. นักเรียนสังเกตภาพวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องครัว แล้ว
ร่วมกันแสดงความคดิเหน็โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      • จากภาพ นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การจัดเตรียมผักและผลไม้  (เขียง มีด จาน ถาด) 
   • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้ชนิดใดที่ต้องใช้
ด้วยความระมัดระวัง (มีด) 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกต
ภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้บนกระดาน 
แล้วรว่มกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึ งความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมลูเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

   7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   • การจัดเตรียมผักและผลไม้ ถาดใช้สำหรับทำอะไร  (ใช้ใส่ผักและ
ผลไม้ท่ียังไม่ได้หั่น) 
   • การจัดเตรียมผักและผลไม้ จานใช้สำหรับทำอะไร  (ใช้ใส่ผักและ
ผลไม้ทีห่ั่นหรือปอกเปลือกแล้ว) 
   • การจัดเตรียมผักและผลไม้ มีดใช้สำหรับทำอะไร  (ใช้ปอก
เปลือกและหั่นผักและผลไม้) 
   • การจัดเตรียมผักและผลไม้ เขียงใช้สำหรับทำอะไร  (ใช้รองรับ
ผักและผลไม้ขณะหั่น) 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนคำตอบที่ได้ลงในแผนภาพ
ความคิดบนกระดานและสรุปเป็นความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการจัดเตรียมผักและผลไม้ โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ดังนี้ 
   • นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรขณะใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเตรียม
ผักและผลไม้ให้ปลอดภัย (ตัวอย่างคำตอบ ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่าง
ระมัดระวัง ไม่เล่นกันขณะใช้งาน) 
   7. นักเรียนร่วมกันออกแบบและจัดทำใบความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดเตรยีมผักและผลไม้ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม  พร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม 
 
 

 

วัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการ 
จัดเตรียม 

ผักและผลไม้ 

ใช้ใส่ผักและผลไม้ 
ที่ยังไม่ได้หั่น 

ใช้รองรับผักและ
ผลไม้ 

ขณะหั่น 

ใชป้อกเปลือก 
และหัน่ผกัและ

ผลไม ้

ใช้ใส่ผักและผลไม้ที่หั่น 
หรือปอกเปลือก

แล้ว 

 ถาด  เขียง 

 จาน  มีด 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ ผักและ
ผลไม้ที่ล้างสะอาดแล้ว ก่อนนำมารับประทานหรือนำไปประกอบอาหาร
ควรจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเตรียม
ผักและผลไม้ที่มีความคมอย่างระมัดระวัง 
   9. นักเรียนนำเสนอใบความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผัก
และผลไม้หน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานทีมี่แบบแผน 
   11. นักเรียนร่วมกันรวบรวมใบความรู้ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดเตรียมผักและผลไม้ นำไปใช้ในการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ ได้นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
     
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องครัว  
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การจัดเตรียมผัก
และผลไม้   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 

9. การวัดและประเมินผล 

  8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูลครบถ้วน
ตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุก
หัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รบั
จากอินเทอร์เน็ตได้
ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหวัหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให ้  3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................ ..............................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
..................................................................................... .........................................................................................
.................................................................. ..................................................................................................... .......
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
....................................................................... .......................................................................................................
................................................................................ ......................................................................... .....................
........................................................................................................................................................... ................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การจัดเตรียมผักและผลไม้ ช่วยให้สะดวกต่อการประกอบอาหาร ประหยัดเวลา และทำให้ผักและ

ผลไม้ดูน่ารับประทาน 
 
 
 การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 
 
 1. อธิบายวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ (K) 
 2. นำเสนอวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้ (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก             เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน...............................................................พ.ศ.............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพผักและผลไม้จำนวน 2 ภาพ แล้ว
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้ 

 
               ภาพที่ 1                              ภาพที่ 2 
      • จากภาพ ผักและผลไม้ในภาพใดจัดเตรียมสวยงาม (ภาพที่ 2) 
   • จากภาพ ผักและผลไม้ในภาพที่ 1 หรือ 2 ที่สะดวกต่อการ
รบัประทาน  (ภาพที่ 2) 
   • จากภาพ นักเรียนรู้สึกชอบการจัดเรียงผักและผลไม้แบบภาพ 
ที่ 1 หรือภาพที่ 2  (ตัวอย่างคำตอบ ภาพที่ 2) 
   2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการจัดเตรียมผักและผลไม้ท่ี
นักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองทำและออกมาเล่าขั้นตอนวิธีการจัดเตรียม
ผักและผลไม้ใหเ้พ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ
จัดเตรียมผักและผลไม้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ 
   • การจัดเตรียมผักและผลไม้ก่อนรับประทานหรือประกอบ
อาหารจำเป็นหรือไม่ อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ จำเป็น เพราะสะดวก
ต่อการนำไปรับประทานหรือประกอบอาหาร ประหยัดเวลาในการ
ประกอบอาหาร ผักและผลไม้ดูสวยงามน่ารับประทาน) 
   5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้โดยการ
เสนอชื่อผักหรอืผลไม้ที่ตนเองชอบรับประทาน แล้วเขียนบนกระดาน 
จากนั้นร่วมกันสนทนาถึงวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ว่ามีวิธีใดบ้าง 
แล้วร่วมกันสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยเขียนเป็นตารางวิธีการ
จัดเตรียมผักและผลไม้ ดังตัวอย่าง 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึ งความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำขอ้มูลเกีย่วกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

ตาราง  วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ 
วัตถุดิบ (ผัก/ผลไม้) วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ 

1. ผักบุ้ง เด็ดเป็นท่อน 
2. คะน้า หั่นเป็นท่อน 
3. ผลไม้ เช่น กล้วย 
เงาะ ส้ม 

แยกเป็นกลุ่มตามความสูง วางรวมกัน 
โดยให้ผลไม้ท่ีเตี้ยกว่าอยู่ด้านหน้า 
วางสลับสีให้สวยงาม 

   6. นักเรียนแบ่งกลุ่มเลือกผลไม้หรือผักมา 1 ชนิด ออกแบบและ
จัดทำใบความรู้วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ที่เลือก โดยวาดภาพ
ขั้นตอนการจัดเตรียม พร้อมเขียนบรรยายแล้วตกแต่งให้สวยงาม 
   7. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การจัดเตรียมผักและผลไม้ ช่วยให้สะดวกต่อการประกอบอาหาร 
ประหยัดเวลา และทำให้ผักและผลไม้ดูน่ารับประทาน 
   8. นักเรียนนำเสนอใบความรู้วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ 
หน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิด
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10.  นักเรียนร่วมกันรวบรวมใบความรู้วิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ 
นำมาใช้ในการจัดป้ายนิเทศ หรือนำไปเผยแพร่ในชุมชน เพ่ือเป็น 
แหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอื่นหรือคนในชุมชน 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ ได้นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 

 
     
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพการจัดเรียงผักและผลไม้ 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 
 

8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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9. การวัดและประเมินผล 
 

ส่ิงที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การจัดเตรียมผัก
และผลไม้   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมนิ 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แตไ่ม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไมม่ีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
ประเด็น 

การประเมินชิน้งาน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกตอ้งของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................... ........................................................... ........................................
............................................................................................................................................................................. . 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.............................................................................. ................................................................................................
.................................................................. .............................................................................................. ..............
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรอืผู้รับมอบหมาย 
................................................................ ..............................................................................................................
................................................................. ................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  การจัดเตรียมผักและผลไม้ ช่วยให้สะดวกต่อการรับประทานหรือการประกอบอาหาร   
 ทำให้ผักและผลไม้น่ารับประทาน อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว 
 
 
 การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 
 
 1. บอกวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ (K) 
 2. สาธิตการจัดเตรียมผักและผลไม้ (P) 
 3. เห็นคุณค่าของการจัดเตรียมผักและผลไม้ (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    4. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3  เชฟจิ๋วกระทะเหล็ก             เวลาเรียน 7 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  การจัดเตรียมผักและผลไม้                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่....................................เดือน...............................................................พ.ศ........................................... 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมผักและ
ผลไม้ โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
   • นักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองจัดเตรียมผักและผลไม้ชนิดใดบ้าง  
 (ตัวอย่างคำตอบ เด็ดผักบุ้ง เด็ดใบกะเพรา จัดผลไม้ใส่จาน) จากนั้น
ตัวแทนนักเรียนเขียนคำตอบของเพ่ือนบนกระดาน 
   2. นักเรียนสังเกตภาพ ภาพ ก เป็นภาพผักที่จัดสวยงาม และภาพ ข 
เป็นภาพผักที่ยังไม่จัด แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถาม 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพ ก            ภาพ ข 
 

      • ผักสดในภาพ ก มีการจัดเตรียมอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
จัดเรียงแยกประเภทเป็นกลุ่ม ๆ โดยหั่นเป็นท่อน เป็นชิ้น) 
   • ผักสดในภาพ ข มีการจัดเตรียมอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ 
ไม่มีการจัดเรียงแยกประเภทเป็นกลุ่ม ๆ) 
   • ถ้าต้องการเตรียมผักสดให้สะดวกต่อการรับประทาน นักเรียนจะ
ปฏิบัติตามภาพใด (ภาพ ก) 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมผัก
และผลไม้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ภาพผักและผลไม้ กบัแถบข้อความการจัดเตรียมผักและผลไม้ที่ได้รับ
แจกกลุ่มละ 1 ชุด แล้วร่วมกันอ่านแถบข้อความพร้อมกันจนครบ 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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             ตัวอย่างภาพ                       ตัวอย่างแถบข้อความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มจับคู่ภาพแถบข้อความให้สัมพันธ์กัน 
กลุ่มใดเรียงได้เสร็จก่อน และถูกต้องเป็นผู้ชนะ 
   6. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็นความคิด
รวบยอดเก่ียวกับการจัดเตรียมผักและผลไม้ โดยร่วมกันตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   • นักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ผักและผลไม้สะดวกต่อ
การรับประทาน (ตัวอย่างคำตอบ จัดเตรียมใส่จาน หรือถาดอย่างถูกวิธี
ตามลักษณะของผักและผลไม้แต่ละชนิด) 

 

เด็ดเป็นใบ ๆ 

หั่นเป็นท่อน 

เดด็เป็นท่อน 

หั่นตามแนวขวางเป็น

แว่น ๆ 

จดัเป็นกลุ่มเรียงสูงต่ำ 

คู่กับ 

คู่กับ 

คู่กับ 

คู่กับ 

คู่กับ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมผักและผลไม้แล้วบันทึกผล 
ลงในแบบบันทึกชิ้นงานที่ 5 เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การจัดเตรียมผักและผลไม้ ช่วยให้สะดวกต่อการรับประทานหรือ 
การประกอบอาหาร ทำให้ผักและผลไม้น่ารับประทาน อีกทั้งเป็นการ
แบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการจัดเตรียมผักและผลไม้ 
หน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวาดภาพการจัดเตรียมผักและผลไม้
บนจาน พร้อมคำอธิบายและตกแต่งให้สวยงาม นำไปติดเป็น
เกร็ดความรู้หน้าชั้นเรียนหรือป้ายนิเทศในบริเวณโรงเรียน เพ่ือเป็น
แหล่งการเรียนรู้ให้เพ่ือน ๆ ได้อ่าน 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
      •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
      •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      • เพ่ือนนักเรยีนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
      •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
      •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 

 
 

 
     
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพผักสดในจาน 
 3. ชุดภาพและแถบข้อความการจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    8.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การจัดเตรียมผัก
และผลไม้   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ประเมินการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการ

ทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง การจัดเตรียมผัก
และผลไม้   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 

 
แบบสังเกต 

 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับการประเมินเป็น
ระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10.  แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 



177 
 
 

 
เกณฑ์การประเมนิผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4 ดี 
3 พอใช้ 

ต่ำกว่า 2 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การจัดเตรียมผัก 
และผลไม้ 
 

จัดเตรียมผักและผลไม้ 
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
มีความเป็นระเบียบ  
เกิดความภูมิใจในตนเอง 
และแนะนำผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติได้ 

จัดเตรียมผักและผลไม้ 
ได้ด้วยตนเอง 
อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
มีความเป็นระเบียบ  
เกดิความภูมิใจในตนเอง 

จัดเตรียมผักและผลไม้ 
ได้ถูกต้องด้วยตนเอง  
แต่มีผู้อ่ืนแนะนำบ้าง 

จัดเตรียมผักและผลไม้ 
ได้ถูกต้องตามแบบ  
และต้องมีผู้แนะนำ 
จึงจะทำได้ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................... ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................... ........................................................................................... ................
.................................................................. ................................................................................... .........................
.................................................................. .................................................................................. .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
................................................................................................................................... ...........................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..................................................................................................................... .........................................................
................................................................................ ..............................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
                ตำแหน่ง..................................................... 
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ชิ้นงานที่ 3.2  

เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 

 ชื่อ......................................................................................ชั้น.....................เลขท่ี................. 
 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมผักและผลไม้ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน 
 (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการจัดเตรียมผักและผลไม้ 

✓ 

 
1. กลุ่มของนักเรียนจัดเตรียมผักและผลไม้อะไรบ้าง  
 1.1 ผัก 
.................................................................................................................................................................. 
 1.2 ผลไม้ 
...................................................................................................................... ........................................ 
 
2. กลุ่มของนักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้างในการจัดเตรียมผักและผลไม ้(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ถาด มีด 
  จาน เขียง 
 

 
3. ผลงานการจัดเตรียมผักและผลไมข้องกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
 

 
4. หลังจากจัดเตรียมผักและผลไม้ นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
  สนุกสนาน 
  เฉย ๆ 
  เบื่อหน่าย 
 
5. นักเรียนจะนำวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................. .......................................................................
....................................................................................................................................................................................  
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ชิ้นงานที่ 3.2 (เฉลย) 

เรื่อง การจัดเตรียมผักและผลไม้ 
 
 นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมผักและผลไม้ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึก โดยเขียนเครื่องหมาย 
 ลงใน 
 (ตัวอย่างคำตอบ) 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการจัดเตรียมผักและผลไม้ 

✓ 

1. กลุ่มของนักเรียนจัดเตรียมผักและผลไม้อะไรบ้าง  
 1.1 ผัก    (ผักชี ผักบุ้ง)   
 1.2 ผลไม้    (ส้ม เงาะ กล้วย)   
 
2. กลุม่ของนักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้างในการจัดเตรียมผักและผลไม้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ถาด มีด 
  จาน เขียง 
 
3. ผลงานการจัดเตรียมผักและผลไม้ของกลุ่มนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ดีมาก 
  ดี 
  พอใช้ 
 
4. หลังจากจัดเตรียมผักและผลไม้ นักเรียนรู้สึกอย่างไร 
  สนุกสนาน 
  เฉย ๆ 
  เบื่อหน่าย 
 
5. นกัเรยีนจะนำวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือไม่ อย่างไร 
  (นำไปใช้ ช่วยคุณแม่จัดเตรียมผักและผลไม้)  
   
  

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4  งานเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (ง 1.1 ป.2/2) 
 3. ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.2/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการการ 

  ตัวช้ีวัด 

งานเกษตร 

เพื่อวิถีชีวิตพอเพียง 

ภาษาไทย 
•  การอ่านแถบข้อความ แถบประโยค 
•  การพูดรายงานหนา้ช้ันเรียน 
•  การพูดแสดงความคดิเห็น 
 

ศิลปะ : ทัศนศลิป ์
•  การวาดภาพและระบายส ี

วิทยาศาสตร์ 
• การสังเกตและสำรวจเมล็ดพันธ์ุพชื 
 ที่มีในท้องถิ่น 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทกัษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
            และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
  พืชมีความสำคัญต่อสิ่งชีวิตเป็นอย่างมาก พืชสามารถแบ่งออกได้เป็นพืชไร่และพืชสวน มีทั้งแบบ
รบัประทานได้ ให้ความร่มรื่น หรือประดับตกแต่ง ทำให้เราจะต้องเรียนรู้ประโยชน์ในการนำไปใช้พันธุ์พืชต่าง ๆ 
รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช เพ่ือไม่ให้พันธุ์พืชเหล่านั้นสูญหาย อีกทั้งยังสามารถเพ่ิมจำนวนขึ้น
ตามความต้องการได้อีกด้วย การเพาะเมล็ดเป็นการนำเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีมาปลูกลงในแปลงปลูกหรือภาชนะ
ที่เตรียมไว้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหาย และนำผลผลิตจากการเพาะเมล็ดมาประกอบอาหาร 
และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
 
 
 การเพาะเมล็ด 
 
 
 1. ยกตัวอย่างการปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ด (K) 
 2. วาดภาพและระบายสีเมล็ดพันธุ์พืชที่เคยพบเหน็ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเพาะเมล็ด (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรยีนรู้ที่  4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                                เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ด                                เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่..................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................ 
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 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมต่อไปนี้ 
    1) โรยเมล็ดพืชลงบนดิน 
    2) รีดเสื้อผ้า 
    3) ซ่อมแซมรั้วหน้าบ้าน 
    4) เก็บเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก 
   จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเหน็ โดยร่วมกันตอบคำถาม 
ดังนี้ 
    • กิจกรรมใดบ้างที่เป็นงานเกษตร เพราะอะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ 1) และ 4) เพราะเป็นการขยายพันธุ์พืช และ 
นำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ให้พืชเจริญเติบโต) 
   2. นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบต่าง ๆ 
โดยร่วมกันสังเกตภาพการปลูกพืชแบบต่าง ๆ เช่น การเพาะเมล็ด 
การปักชำ แล้วร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• จากภาพ เป็นการปลูกพืชโดยวิธีใดบ้าง  
 (ตัวอย่างคำตอบ การเพาะเมล็ด การปักชำ) 
    • จากภาพ นักเรียนคิดว่าการปลูกพืชวิธีใด 
ได้รับความนิยมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
(ตัวอย่างคำตอบ การเพาะเมล็ด เพราะพืชส่วนใหญ่มีเมล็ด มีวิธีการ
ปลูกง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย) 
  

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ
ความถนัดทีจ่ะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะ 
การทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การทำงานประกอบอาชีพและ 
การดำรงชีวิต 
 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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  3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืช
โดยการเพาะเมล็ด จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แตล่ะกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเหน็เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ด โดยร่วมกันตอบ
คำถาม ดังนี้ 
    • นักเรียนคิดว่าพืชชนิดใดบ้างที่ปลูกด้วยการเพาะเมล็ด  
(ตัวอย่างคำตอบ ข้าวโพด ฟักทอง มะม่วง ดอกดาวเรือง พริก 
มะละกอ ถั่วงอก คะน้า) 
    • ดังนั้นการปลูกพืชที่นำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี 
มาเพาะปลูกเรียกว่าอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ การเพาะเมล็ด) 
   5. นักเรียนร่วมกันนำคำตอบจากคำถามในข้อ 4 มาเขียน 
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน  
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปลูกพืชที่นำเมล็ดพันธุ์พืช 
ที่มีคุณภาพดีมาเพาะปลูก 

ลงในดิน ได้แก่ 

 
 

 
 

การปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ด 

 

 

 
 

คะน้า 
ถัว่งอก 

พริก 

ดอกดาวเรือง 
มะละกอ 

มะม่วง 

ฟักทอง 

ข้าวโพด 
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   6. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยการเพาะเมล็ด โดยร่วมกัน
ตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    • ถ้านักเรียนต้องการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชควรปฏิบัติ
อย่างไรเป็นลำดับแรก  
   7. นักเรียนร่วมกันวาดภาพเมล็ดพันธุ์พืช ผัก และผลไม้ ที่
นักเรียนเคยรู้จักหรือพบเห็นมาคนละ 4 ชนิด ลงในกระดาษสำหรับ
ทำกิจกรรม พร้อมกับเขียนชื่อพืช ผัก และผลไม้นั้น และตกแต่งให้
สวยงาม 
(โดยครูนำเมล็ดพันธุ์ผักของจริงมาให้นักเรียนศึกษาร่วมกันวิเคราะห์
และออกแบบการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช) 
   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การเพาะเมล็ดเป็นการนำเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพดีมาปลูกในแปลงปลูก
หรือภาชนะท่ีเตรียมไว้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพันธุ์พืช 
ไม่ให้สูญหาย และนำผลผลิตจากการเพาะเมล็ดมาประกอบอาหาร
และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
   9. นักเรียนนำเสนอออกแบบการเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ผัก และ
ผลไม้ ประกอบการอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานออกแบบการเพาะเมล็ดพันธุ์
พืช ผัก และผลไม้นำมาติดหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้
เพ่ือน ๆ ได้ศึกษา 
   12. นักเรยีนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้ 
 •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
 •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
 • เพ่ือนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
 •  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
 •  นักเรียนจะนำความรู้ที่ ได้นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่า
จะเพ่ิมคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมใน
ขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บรหิารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด
ของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสม 

    
 8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพการปลูกพืชแบบต่าง ๆ 
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 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
  

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การเพาะเมล็ด   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

       
  
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
รว่มกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 
ประเด็น 

การประเมินชิ้นงาน 
คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 

ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 
1. สืบค้นข้อมูล
ครบถว้นตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50 %) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้อง 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
สามารถตอบคำถามได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50 %) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให ้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. ................................................................................. ...........
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................ ................................................................................. ..................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................... ...............................................................................
................................................................................ ..............................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ............................................... ) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที ่ 4.1 
เรื่อง พันธุ์พืชที่ควรรู้จัก 

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

 
คำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกประเภทของพันธุ์พืชที่กำหนดให้ถูกต้อง 

1.     2.   3. 
 
 
 
 
 
 
 

4.     5.   6. 
 
 
 
 
 
 
 

7.     8.   9. 
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ใบงานที่  4.1 (เฉลย) 

เรื่อง พันธุ์พืชที่ควรรู้จัก 
 

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

คำชี้แจง  ให้นักเรียนบอกประเภทของพันธุ์พืชที่กำหนดให้ถูกต้อง 

1.     2.   3. 
 
 
 
 
 
 
 

4.     5.   6. 
 
 
 
 
 
 
 

7.     8.   9. 

 

 

 

 

 

 

                    ไมป้ระดบั                           ผกัสวนครวั                            ไมด้อก  

                     ไมด้อก                       ไมป้ระดบั                           ผกัสวนครวั            

                 ผกัสวนครวั                              ไมด้อก                           ไมป้ระดบั       
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 มาตรฐานการเรียนรู้          
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
   การเพาะเมล็ดเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ทำได้ง่าย สะดวก ซึ่งการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเมล็ด จะทำให้

ได้ต้นตอที่มีความแข็งแรง ทำให้เกิดพันธุ์พืชที่ดีมีความทนทานต่อโรคและแมลง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
   การเพาะเมล็ดต้องทำตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสม เพ่ือให้ทำงานได้  
   รวดเร็วและได้ผลงานที่มีคุณภาพ และเมื่อได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วควรย้ายต้นกล้าไปปลูกในพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป  
 
 
 การเพาะเมล็ด 
 • วิธีการเพาะเมล็ด 
 
 
 1. อธิบายวิธีการเพาะเมล็ด (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการเพาะเมล็ดอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเพาะเมล็ดด้วยตนเอง (A) 
 
  
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

 4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                            เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 เรื่อง  วิธีการเพาะเมล็ด                                                เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................. 
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    7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิม โดยร่วมกันสังเกตและสำรวจเมล็ด
พันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดย
การตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สิ่งที่นักเรียนเห็นนี้คืออะไร (เมล็ดพันธุ์พืช) 
  • เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของพืชชนิดใดบ้าง  
   (ข้าวโพด ถั่วเขียว ฟักทอง พริก มะละกอ) 
  • ที่บ้านของนักเรียนเพาะปลูกพืชเหล่านี้หรือไม่ (ปลูก/ไม่ปลูก) 
   2. ตัวแทนนักเรียนที่เพาะปลูกพืชในบริเวณบ้านของตนเอง 
ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าปลูกที่ไหน ใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง และ
มีวิธีการปลูกอย่างไร หน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนร่วมกันสังเกตและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ 
เพาะเมล็ด จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการ
ทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาลใจให้
ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพื่อสร้าง
ทางเลือกในการทำงานและการสร้างอาชีพ 

   7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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   4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 • วิธีการเพาะเมล็ดมีก่ีวิธี อะไรบ้าง  
  (3 วิธี ได้แก่ เพาะในกระบะเพาะ เพาะในภาชนะหรือวัสดุ
สำเร็จรูป และเพาะในแปลงเพาะ) 
 • ถ้าต้องการเพาะเมล็ดให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก ควรเพาะเมล็ด
ด้วยวิธีใด  (เพาะเมล็ดในกระบะเพาะ) 
 • ถ้าต้องการเพาะเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ มีรากลึก ควรเพาะเมล็ด
ด้วยวิธีใด  (เพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูป) 
 • ถ้าต้องการเพาะเมล็ดให้ได้ต้นกล้าจำนวนมาก ควรเพาะเมล็ด
ด้วยวิธีใด  (เพาะในแปลงเพาะ) 
   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์ขั้นตอนการเพาะเมล็ดแต่ละวิธี แล้วร่วมกันเรียงลำดับแถบ
ประโยค ขั้นตอนการเพาะเมล็ดที่ได้รับแจก แล้วเขียนเป็นแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 

5.1 วิธีการเพาะเมล็ดในกระบะเพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  วิธีการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3  วิธีการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ 
 
 
 
 

ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน การ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุลพอดี
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. เมื่อต้นกล้างอกทั่วทั้งแปลงแล้วจึงนำฟางแห้ง 
หรือทางมะพร้าวออก เพ่ือให้ต้นกล้าได้รับแสงมากขึน้ 

4. รดนํ้าให้ชุ่มด้วยบัวรดนํ้า โดยรดนํ้าทุกวันเวลาเช้าและเย็น 
จนต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรง 

2. โรยเมล็ดพันธุ์ให้กระจายทั่วกระบะหรือโรยเป็นแถว ๆ 
 
1. บรรจุดินในกระบะเพาะให้มีความหนาอย่างน้อย 3 นิ้ว 
 

3. โรยดินบาง ๆ และกดดินให้กระชับ เพ่ือให้เมล็ดได้รับ
ความชื้น และงอกได้สมํ่าเสมอ 

4. รดนํ้าให้พอเหมาะ 
 

2. ทำหลุมตื้น ๆ ให้เหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ที่นำมา
ปลูก 
 
 

1. ใส่ดินลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้จนเกือบเต็ม 
 

3. หยอดเมล็ดลงหลุมที่ทำไว้แล้วกลบดินบาง ๆ รดนํ้าให้ชุ่ม 
 

5. เมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้ว จึงนำไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไป 
 

7. รดนํ้าเป็นประจำทุกวัน เช้าและเย็น 
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   6. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิธีการเพาะเมล็ด โดยร่วมกันตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    • นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย 
ขณะใช้อุปกรณ์ในการเพาะเมล็ด  
    (ตัวอย่างคำตอบ การใช้อุปกรณ์ เช่น จอบในการขุดพลิก
หน้าดิน ควรระมัดระวังและมีสมาธิในขณะใช้งาน เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้) 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มาเพาะเมล็ดพืช 
ตามความสนใจในสถานที่ท่ีจัดให้ โดยเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่หาง่าย 
ในท้องถิ่น จากนั้นบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกชิ้นงาน  
   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
       การเพาะเมล็ดต้องทำตามข้ันตอนที่ถูกต้อง เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วและได้
ผลงานที่มีคุณภาพ 

 

5. รดนํ้าด้วยบัวรดนํ้าให้ชุ่มตลอดทั้งแปลง 
 
4. โรยดินบาง ๆ กลบเมล็ด เพ่ือให้เมล็ดได้รับความชื้น 
สมํ่าเสมอ ช่วยให้เมล็ดงอกเร็ว 
 3. หว่านเมล็ดให้กระจายทั่วแปลง ไม่ควรหว่านให้แน่นจุดใด 
จุดหนึ่ง เพราะจะทำให้ต้นกล้าเบียดกันแน่น ยากต่อการถอน 
 
 

6. คลุมด้วยฟางแห้งหรือทางมะพร้าวเพ่ือป้องกันแสงแดด 
ที่อาจเป็นอันตรายกับเมล็ดที่เริ่มงอก 
 

2. ย่อยดินให้มีขนาดเล็ก ปรับผิวหน้าดินให้เรียบเสมอกัน  
เพ่ือให้เมล็ดที่หว่านตกลงดินไม่ลึกเกินไป ป้องกันการงอกได้ช้า 
 
 
 

 

1. ขุดพลิกหน้าดินตากแดดทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์ เพ่ือทำลาย 
เชื้อโรคและศัตรูพืช 
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    1.  หนังสือเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. เมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ 
 3. แถบประโยควิธีการเพาะเมล็ดวิธีต่าง ๆ 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การเพาะเมล็ด   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม  
ประเมินชื้นงาน เรื่องการเพาะเมล็ด  

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

    8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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 แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การเพาะเมล็ด 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การเพาะเมล็ด 
 

เพาะเมล็ดร่วมกับผู้อ่ืน 
ในการพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
และสามารถแก้ปัญหา 
ในระหว่างการปฏิบัติได้ 

เพาะเมล็ดตามที่
ตนเองได้คิดขึ้นมา 
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ดีขึ้นกว่าแบบอย่าง 
โดยมีครูหรือผู้อ่ืน
แนะนำบ้าง 

เพาะเมล็ดตามแบบ 
ได้ถูกต้องและมีการ
ดัดแปลงให้เหมาะสม
กับตนเอง โดยมีครู 
หรือผู้อื่นแนะนำบ้าง 

เพาะเมล็ดได้ 
ตามแบบอย่าง 
หรือตามท่ีครูแนะนำ
เท่านัน้ 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 

คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................................................. ................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
.................................................................................... ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
................................................................................................................................. ............................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................... ........................................................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................ ..............................................................................................
........................................................................................ .......................................................................... ............ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.2  

เรื่อง การเพาะเมล็ด 
 

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

คำชี้แจง   ให้นักเรียนใส่หมายเลข 1-6 ลงใน  เพ่ือเรียงลำดับขั้นตอนการเพาะเมล็ดแล้ว 
   เขียนอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

2 
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ใบงานที่ 4.2  
 เรื่อง การเพาะเมล็ด 

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

 
คำชี้แจง   ให้นักเรียนใส่หมายเลข 1-6 ลงใน  เพ่ือเรียงลำดับขั้นตอนการเพาะเมล็ดแล้ว 

   เขียนอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

1 3 

6 2 

5 4 

            ขดุยา้ยตน้กลา้ทีเ่จรญิเตบิโตแลว้  

  

           รดน ้าแปลงเพาะทุกเชา้และเยน็  

  

 ย่อยดนิและปรบัผวิหน้าดนิใหเ้รยีบสม า่เสมอ  

  

         โรยดนิบางๆ กลบเมลด็และรดน ้า  

  

                ปลูกตน้กลา้ในทีท่ีเ่ตรยีมไว ้  

  
           หว่านเมลด็พนัธุพ์ชืใหท้ัว่แปลงเพาะ  

  

เฉลย 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
 
  การเพาะเมล็ดในกระบะ เป็นการเพาะเมล็ดในภาชนะท่ีเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะแก่การปลูกพืช 
 ที่ต้องการต้นกล้าจำนวนน้อย 
 
 
 การเพาะเมล็ด 
 • วิธีการเพาะเมล็ด 
 
 
 1. อธิบายการเพาะเมล็ดในกระบะ (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเมล็ด (A) 
 
  
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
    7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                             เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเพาะเมล็ดในกระบะ                                        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................. 
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 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพการเพาะเมล็ดในกระบะ แล้ว
ร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
• จากภาพ เป็นการเพาะเมล็ดแบบใด  
    (ตัวอย่างคำตอบ การเพาะเมล็ดในกระบะ) 
• การเพาะเมล็ดในกระบะดังภาพมีผลดีอย่างไร  
    (ตัวอย่างคำตอบ เคลื่อนย้ายได้สะดวก) 
• นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการเพาะเมล็ดในกระบะใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง  
    (ตัวอย่างคำตอบ กระบะที่มีช่องระบายน้ำ ช้อนปลูก ดิน
ร่วน เมล็ดพันธุ์พืช บัวรดน้ำ) 
   2. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์การเพาะเมล็ด 
ในกระบะเพาะ โดยนักเรียนที่เคยทำหรือเคยเห็นผู้ปกครองเพาะเมล็ด
ในกระบะเพาะ ออกมาเล่าประสบการณ์ว่าใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง  
ขั้นตอนการเพาะเป็นอย่างไร 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกต
ภาพและแถบข้อความวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกพืชบนกระดาน 
โดยติดสลับกันบนกระดาน จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกับจับคู่ภาพ 
และแถบข้อความวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปลูกพืชบนกระดานให้
สัมพันธ์กัน กลุ่มใดเสรจ็ก่อนให้ยกมือขึ้น จากนั้นร่วมกันตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยกลุ่มใดใช้เวลาน้อยที่สุดและถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ 
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะ
การทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพื่อสร้าง

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



205 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะ
เมล็ดในกระบะ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดในกระบะ โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
    • ขั้นตอนการเพาะเมล็ดในกระบะทำได้อย่างไร  
    (ตามประสบการณ์ของนักเรียน) 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายคำตอบร่วมกัน แล้วนำคำตอบ 
ที่ได้มาเขียนลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

ขั้นตอนการเพาะเมล็ดในกระบะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเลือกในการทำงานและการสร้าง
อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ปลูกพืชที่ 

เคลื่อนย้าย 

ตักดิน ใส่ปุ๋ย 

ยึดรากและ 

หล่อเลี้ยงราก 

ใช้เพาะปลูก 

รดน้ำต้นไม้ 

คู่กับ 

คู่กับ 

คู่กับ 

คู่กับ 

คู่กับ 

4. รดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวรดน้ำ โดยรดน้ำทุกวันเวลาเช้าและเย็น  
จนต้นกล้าเจริญเติบโตแข็งแรง จึงย้ายไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไป 
 
3.โรยดินบาง ๆ กลบและกดดินให้กระชับเพ่ือให้เมล็ดได้รับความชื้น     
และงอกได้สม่ำเสมอ แล้วนำไปวางในบริเวณที่มีแสงแดดรำไร 
 2. โรยเมล็ดพันธุ์พืชลงในกระบะแต่ละช่อง 
 1. ตักดินใส่ในกระบะเพาะให้มีความหนาอย่างน้อย 3 นิ้ว 
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   7. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับการเพาะ
เมล็ดในกระบะ โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    • ถ้าไม่มีกระบะ นักเรยีนจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดในการ
เพาะเมล็ด (ตัวอย่างคำตอบ แผงไข่) 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำใบความรู้เรื่อง 
การเพาะเมล็ดในกระบะ พร้อมวาดภาพประกอบ และระบายสีตกแต่ง
ให้สวยงามลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
การเพาะเมล็ดในกระบะ เป็นการเพาะเมล็ดในภาชนะท่ีเคลื่อนย้ายได้
สะดวก เหมาะแก่การปลูกพืชที่ต้องการต้นกล้าจำนวนน้อย 
   10. นักเรียนร่วมกันรวบรวมใบความรู้เรื่อง การเพาะเมล็ดใน
กระบะ นำไปใช้จัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้
ให้นกัเรยีนชั้นอื่น ๆ 

ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
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 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพการเพาะเมล็ดในกระบะ 
 3. ภาพและแถบข้อความการเพาะเมล็ดในกระบะ 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
       

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การเพาะเมล็ด   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

  

 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานรว่มกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

     8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

  
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................... ...........................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
........................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................... ...
...................................................................................................... ........................................................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. .................
........................................................................................ ...................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.3 
 

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

         ให้นักเรียนออกแบบใบความรู้เรื่องการเพาะเมล็ดในกระบะพร้อมวาดภาพประกอบ และระบายสี
ตกแต่งให้สวยงาม 
 

 

    พืชทีป่ลูก

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

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

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

วิธีการเพาะเมล็ดที่ควรเลือก คือ............................................................................................................... 

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

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

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

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

 
ขั้นตอนการเพาะเมล็ด 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
                และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
 
       การเพาะเมล็ด มีประโยชน์ในด้านการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 พืชที่เจริญเติบโตแล้วสามารถนำมาประกอบอาหารได้ สามารถทำเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ และยัง 
 ปลูกจิตสำนึกให้รักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 การเพาะเมล็ด 
 • ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด 
 
 
 1. บอกประโยชน์ของการเพาะเมล็ด (K) 
 2. นำเสนอประโยชน์ของการเพาะเมล็ด (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเพาะเมล็ด (A) 
 
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                                   เวลาเรียน 8 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด                                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่..................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................. 



212 
 
 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิม โดยการสนทนาเกี่ยวกับ 
การเพาะเมล็ดพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ แล้วร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
• เมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดที่เหมาะสำหรับนำมาเพาะในกระบะ 
(ตวัอย่างคำตอบ ถั่วเขียว) 
• เมล็ดพันธุ์ที่เพาะในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูป จะมีลักษณะอย่างไร  
(มีขนาดใหญ่ หยั่งรากลึก) 
• การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ แปลงเพาะควรมีขนาดเท่าใด   
(แปลงเพาะเมล็ดควรมีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวตามความต้องการ) 
   2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตภาพ
การเพาะเมล็ดในกระบะ ภาพการเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุ
สำเร็จรูป และภาพการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ แล้วจับสลากภาพ 
การเพาะเมล็ดแต่ละวิธี จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา และรวบรวม
ข้อมูลเกีย่วกับวิธีการเพาะเมล็ดแบบต่าง ๆ ตามที่กลุ่มนักเรียนจับสลาก
ได ้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลหน้าชั้นเรียน และนักเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทักษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 



213 
 
 

 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับความเหมือนและ
ความแตกต่างของวิธีการเพาะเมล็ดทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การเพาะเมล็ดใน
กระบะ การเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูป และการเพาะเมล็ด 
ในแปลงเพาะ โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน และสรุปเป็น
ความคิดรวบยอด ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับประโยชน์
ของการเพาะเมล็ด โดยร่วมกันจำแนกแถบข้อความที่เป็นประโยชน์ของ
การเพาะเมล็ด และแถบข้อความท่ีไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด 
ที่ติดสลับกันบนกระดาน กลุ่มใดทำเสร็จแล้วให้ยกมือขึ้น ดังตัวอย่าง 
ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด      ไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง กลุ่มใดใช้เวลาน้อยที่สุด
และถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ 
   7. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็นความคิด
รวบยอดเก่ียวกับประโยชน์ 
ของการเพาะเมล็ด โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • การเพาะเมล็ดมีประโยชน์อย่างไร  

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปรมิาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพื่อ
สร้างทางเลือกในการทำงานและการ
สร้างอาชีพ 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บรหิารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ส่ิงท่ีเหมือนกัน 
 

การเพาะเมล็ด 
ในกระบะ 

 

การเพาะเมล็ด 
ในภาชนะ 

 เพาะต้นกล้าพืช 
จำนวนน้อย 
- อุปกรณ์ท่ีใช้
เพาะ คือ 
กระบะ 

เป็นวิธีการ 
ขยายพันธุ์พืช 

เพาะต้นกล้าที่
หายากและ 
ไม่ต้องถอน
ย้ายต้นกล้า 

รักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ 

 
พืชที่เพาะเมล็ดมีราคาแพง 

 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต้นพืชที่เพาะเมล็ดจะมีเมล็ดที่
ใหญ่กว่าการปลูกดว้ยวิธีอ่ืน 

การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ 
ใช้เวลาน้อยกว่าปกติ 

 สิ้นเปลืองน้ำที่ใช้ 
ในการเพาะเมล็ด 

พืชที่เพาะจนเติบโตแล้ว 
นำมาประกอบอาหาร

รับประทาน 
เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ 

ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

ปลูกจิตสำนึกใหร้ักธรรมชาติ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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  (ตัวอย่างคำตอบ เมื่อเมล็ดพันธุ์พืชเจริญเติบโต สามารถนำพืชผล
ที่ได้ไปประกอบอาหารหรือนำไปขายเพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งการปลูก
พืชยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง) 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ และจัดทำแผนภาพความคิด
เกี่ยวกับประโยชน์ของการเพาะเมล็ด พร้อมระบายสีตกแต่งให้สวยงาม
ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การเพาะเมล็ดมีประโยชน์ในด้านการรักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พืชที่เจริญเติบโตแล้วสามารถนำมาประกอบ
อาหารได้ สามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ และยังปลูกจิตสำนึก 
ให้รักธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   10.  นักเรียนร่วมกันรวบรวมแผนภาพความคิด  ประโยชน์ของการ
เพาะเมล็ด นำไปใช้ในการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่นได้ศึกษา 

 

 
 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพการเพาะเมล็ดทั้ง 3 วิธี 
 3. แถบข้อความประโยชน์ของการเพาะเมล็ด และไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

     8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 
ของการเพาะเมล็ด 

รักษาพันธุ์พืช 
ไม่ให้สูญพันธุ์ 

ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
 

ปลูกจิตสำนึกให้รักธรรมชาติและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการ 

ปลูกพืชให้มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน 

พืชที่เพาะจน
เจริญเติบโตแล้ว 
นำมาประกอบ

อาหาร 

เป็นอาชีพท่ีสร้าง
รายได้ให้แก่ตนเอง 

และครอบครัว 
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การเพาะเมล็ด   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

  
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

 10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................... .....................................................................
........................................................................... ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... .......... 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................. ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ..................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................................... ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.4 
เรื่อง  ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของการ 

เพาะเมล็ด 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
                และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
 
 การดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะด้วยการรดนํ้าต้องรดนํ้าทุกวัน เวลาเช้าและเย็น เพื่อให้ดินชุ่มชื้น โดยใช้ 
บัวรดนํ้าหรือสายยางฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียด ไม่ควรเปิดนํ้าแรงเกินไป เพราะต้นกล้าจะบอบชํ้า และไม่ควร
รดนํ้าจนพืน้เปียกแฉะหรือนํ้าท่วมขัง เพราะจะทำให้ต้นกล้าเน่าตายได้ 
 
 
 การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 • การรดน้ำ 
 
 
 1. บอกวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าโดยการรดนํ้าได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการรดนํ้าได้เหมาะสม (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการดูแลแปลงเพาะกล้าโดยการรดนํ้า (A) 
 
  
    1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                                  เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  การรดน้ำ                                                         เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน.................................................................พ.ศ.......................................... 
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 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการรดนํ้า 
แล้วร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
       
           ภาพที่ 1    ภาพที่ 2 
    • วัสดุ อุปกรณ์ในภาพเรียกว่าอะไร 
(สายยาง บัวรดนํ้า) 
    • วัสดุ อุปกรณ์ในภาพใช้ทำอะไร (ใช้รดนํ้า) 
    • นักเรียนเคยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในภาพหรือไม่ 
(ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
   2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการรดนํ้าออกมาเล่า
ขั้นตอนวิธีการใช้หน้าชั้นเรียน จากนั้นเพ่ือน ๆ ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล
แปลงเพาะกล้า โดยการรดนํ้า จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์แถบประโยคขั้นตอนการรดนํ้าที่ได้รับแจก กลุ่มละ 1 ชุด 
จากนั้นร่วมกันเรียงลำดับขั้นตอนการรดนํ้าบนโต๊ะของแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มใดเรียงเสร็จให้ยกมือขึ้น ดังตัวอย่าง 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะ 
การทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือรน้ 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน การ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุลพอดี

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในการรดน้ำ 

รดน้ำให้ทั่วแปลงปลูกจนพ้ืนดินชุ่ม 
แต่ไม่ควรให้แฉะหรือท่วมขัง 

 
ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานทุกครั้ง 

แล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
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โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 

   5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามร่วมกัน 
ดังนี้ 
• การรดนํ้าต้นไม้มากเกินไปจะเกิดผลอย่างไร 
(รากของต้นกล้าเน่าตายได้) 
• ถ้าไม่รดนํ้าต้นกล้าจะเกิดผลอย่างไร 
(ตน้กล้าแห้งเหี่ยวและตายได้) 
• ดังนั้น นักเรียนควรรดนํ้าต้นไม้ทุกวันใช่หรือไม่ (ใช่) 
   6. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการดูแลแปลงเพาะกล้าด้วยการรดนํ้า 
โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • นักเรยีนจะรดนํ้าต้นกล้าอย่างไรให้ต้นกล้าไม่บอบชํ้า  
(ตัวอย่างคำตอบ ใช้บัวรดนํ้าหรือสายยางฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียด 
และไม่เปิดนํ้าแรงเกินไป) 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำใบความรู้ 
เรื่อง การรดนํ้า พร้อมวาดภาพและระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การดูแลต้นกล้าในแปลงเพาะด้วยการรดนํ้า ต้องรดนํ้าทุกวัน เวลา
เช้าและเย็น เพื่อให้ดินชุ่มชื้น โดยใช้บัวรดนํ้าหรือสายยางฉีดพ่นเป็น
ฝอยละเอียด ไม่ควรเปิดนํ้าแรงเกินไป เพราะต้นกล้าจะบอบชํ้า 
และไม่ควรรดนํ้าจนพื้นเปียกแฉะหรือนํ้าท่วมขัง เพราะจะทำให้ 
ต้นกล้าเน่าตายได้ 

 

 
 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพสายยาง 
 3. ภาพบัวรดน้ำ 
 4. แถบประโยคขั้นตอนการรดน้ำ 
 5. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 6. สีไม้ 
 7. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 

    8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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  สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การดูแลแปลงเพาะกล้า  

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
มุ่งม่ันในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................ ...................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................. ............................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................... ........................................................................................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................ ...................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.4 

เรื่อง  การรดน้ำ 
 

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

นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำใบความรู้เรื่อง การรดนํ้าต้นไม้ พร้อมวาดภาพและระบายสี
ตกแต่งให้สวยงาม  
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
                และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
 การพรวนดินช่วยทำให้ดินร่วนซุยและระบายนํ้าได้ดี ต้นกล้าจะดูดซึมสารอาหารในดินได้สะดวก  
 ทำให้เจริญเติบโตได้ดี 
 
 
 การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 • การพรวนดิน 
 
 
 1. บอกวิธีการดแูลแปลงเพาะกล้าโดยการพรวนดินได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการพรวนดินได้อย่างเหมาะสม (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการดูแลแปลงเพาะกล้าโดยการพรวนดิน  (A) 
  
 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                                   เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  การพรวนดิน                                                     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน................................................................พ.ศ.............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการพรวนดิน 
โดยตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
 • นักเรียนรู้จักการพรวนดินหรือไม่ ถ้ารู้จักการพรวนดินคือ
อะไร  
   (ตัวอย่างคำตอบ รู้จัก การพรวนดิน เป็นการทำให้ดินร่วน
ซุยและระบายนํ้า ช่วยให้ต้นกล้าดูดซึมสารอาหารในดินได้สะดวก) 
 • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการพรวนดินเรียกว่าอะไร (ส้อมพรวน)  
   2. นักเรยีนรว่มกันสังเกตภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล
แปลงเพาะกล้า แล้วร่วมกันตอบคำถาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
  • จากภาพ วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้ในการพรวนดิน (ส้อมพรวน) 
   3. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
การพรวนดิน จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรยีน 
อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์และอภิปรายบัตรคำขั้นตอนการพรวนดินที่ได้รับแจก 
กลุ่มละ 1 ชุด จากนั้นร่วมกันเรียงลำดับขั้นตอนการพรวนดิน 
บนโต๊ะของแต่ละกลุ่ม กลุ่มใดเรียงเสร็จให้ยกมือขึ้น ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง กลุ่มใดใช้
เวลาน้อยและถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ การ
ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการ
ทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาลใจให้
ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี การจัด
พ้ืนที ่การวัด และสถิติ เพื่อสร้างทางเลือก 
ในการทำงานและการสร้างอาชีพ 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

เตรียมส้อมพรวนให้พร้อม 

 
ใช้ส้อมพรวน พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นกล้า 

ระวังไม่ให้ถูกราก 

ท ำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งาน 
ทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 
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 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพช้อนปลูก 
 3. ภาพส้อมพรวน 
 4. ภาพจอบ 
 5. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 6. สีไม้ 
 7. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 

   6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปเป็นความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับขั้นตอนการพรวนดิน โดยเขียนเป็นแผนภาพ
ความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการพรวนดิน 

   7. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับ 
การพรวนดิน โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
  • นักเรียนมีวิธีการพรวนดินอย่างไรให้ต้นกล้าได้รับ
สารอาหารมากข้ึน  
  (ตวัอย่างคำตอบ พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นกล้า โดยใช้ส้อม
พรวน ระวังไม่ให้ถูกรากและขณะพรวนดินอาจใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ต้นกล้า
ได้รับสารอาหารมากขึ้น) 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ และจัดทำใบความรู้ 
เรื่อง การพรวนดิน พร้อมวาดภาพและระบายสีตกแต่งให้สวยงาม 
ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
   9. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การพรวนดิน ช่วยทำให้ดินร่วนซุยและระบายนํ้าได้ดี ต้นกล้าจะ 
ดูดซึมสารอาหารในดินได้สะดวก ทำให้เจริญเติบโตได้ดี 

 

      8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งาน 
ทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

 2. ใช้ส้อมพรวน พรวนดินรอบ ๆ โคนต้นกล้า  
    ระวังไม่ให้ถูกราก 

 
1. เตรียมส้อมพรวนดินให้พร้อม 
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สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้เรื่องการดูแลแปลงเพาะกล้า 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

9. การวัดและประเมินผล 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชือ่ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเหน็ 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ ......................................................................
........................................................................... ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................ ..................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................ ................
.......................................................................................................................................................... .................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... .........................................................
........................................................................................................................... ................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.4 
เรื่อง  การพรวนดิน 

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

 
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำใบความรู้เรื่อง การพรวนดิน พร้อมวาดภาพและระบายสีตกแต่ง
ให้สวยงาม  
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
       และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตวัชี้วัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
 
 การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำจะช่วยให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี และสมบูรณ์ 
 
 
 การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 • การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
 
 
 1. บอกวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าโดยการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการดูแลแปลงเพาะกล้าโดยการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช (A) 
 
  
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
 
 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                                   เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง  การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช                                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน................................................................พ.ศ............................................. 
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กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 • วัชพืชคืออะไร  
   (วัชพืช เป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยที่ผู้ดูแลไม่
ต้องการ) 
 • ศัตรูพืชคืออะไร  
  (ศัตรูพืช เป็นหนอนและแมลงชนิดต่าง ๆ ที่กัดกินกิ่ง ใบ 
และลำต้นของต้นกล้า อาจทำให้ต้นกล้าตายได้) 
 •   วัสดุ อุปกรณ์ในการกำจัดวัชพืชมีอะไรบ้าง (ส้อมพรวน 
เสียม) 
 • นักเรียนเคยกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชหรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
   2. ตัวแทนนักเรียนที่เคยกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชออกมาเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการกำจดั
วัชพืชและศัตรูพืช 
   3. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล
แปลงเพาะกล้า แล้วร่วมกันตอบคำถาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   • จากภาพ วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้ในการกำจัดวัชพืช 
(ส้อมพรวน เสียม) 
   4. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกำจดั
วัชพืชและศัตรูพืช จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง 
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ 
การสร้างงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ 
และจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 

  7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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   5. นักเรยีนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกัน
วิเคราะห์และอภิปรายแถบประโยคข้ันตอนการกำจัดวัชพืชและ
ขั้นตอนการกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับแจก กลุ่มละ 1 ชุด จากนั้น
ร่วมกันเรียงลำดับขั้นตอนการกำจัดวัชพืชและข้ันตอนการกำจัด
ศัตรูพืชบนโต๊ะของแต่ละกลุ่ม กลุ่มใดเรียงเสร็จให้ยกมือ  
ดังตัวอย่าง 

ขั้นตอนการกำจัดวัชพืช 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการกำจัดศัตรูพืช 
 

 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
กลุ่มใดใช้เวลาน้อยและถูกต้องเป็นฝ่ายชนะ 
   7. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปเป็นความคิด
รวบยอดเก่ียวกับขั้นตอนการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช โดยเขียน
เป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพ่ือ
สร้างทางเลือกในการทำงานและการ
สร้างอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งาน  
    ทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

2.   ใช้มือค่อย ๆ ดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็ก ๆ  
     โดยไม่ให้เหลือรากในดิน ส่วนวัชพืชต้นใหญ่ 
     อาจใช้ส้อมพรวนหรือ เสียมขุดท้ังรากและต้น 
     ออกไปทิ้งให้หมด 

1. เตรียมอปุกรณ์กำจัดวัชพืช เช่น ส้อมพรวน เสียม 
 

เตรียมอุปกรณ์กำจัดวัชพืช  
เช่น ส้อมพรวน เสียม 

ใช้มือค่อย ๆ ดึงหรือถอนวัชพืชต้นเล็ก ๆ 
โดยไม่ให้เหลือรากในดิน ส่วนวัชพืชต้นใหญ่

อาจใช้ส้อมพรวนหรือเสียม ขุดทั้งรากและต้น
ออกไปทิ้งให้หมด 

ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งาน 
ทุกครั้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 

 

จับหนอนหรือแมลงที่เกาะอยู่บนลำต้น 
กิ่งก้าน และใบของต้นกล้า 
ไปทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด 

เด็ดส่วนของต้นกล้าที่ถูกหนอนหรือแมลง 
กัดกินทิ้ง 
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 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดูแลแปลงเพาะกล้า 
 3. แถบประโยคขั้นตอนการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
       

ส่ิงท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้เรื่องการดูแลแปลงเพาะกล้า   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   8. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับ 
การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
 • ถ้านักเรียนไม่กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชจะส่งผลต่อต้นกล้า
อย่างไร  
 (ตัวอย่างคำตอบ วัชพืชจะเติบโตและคอยแย่งอาหารจากต้นกล้า 
ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตช้าและต้นเล็ก ศัตรูพืชจะกัดกินต้นกล้า 
อาจทำให้ต้นกล้าตายได้) 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ และจัดทำใบความรู้
เรื่อง การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช พร้อมวาดภาพและระบายสี
ตกแต่งให้สวยงาม ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 

 

9. การวัดและประเมินผล 

    8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  
(Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให ้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................ ......................................................................................
.................................................................................. ........................................................................................ ....
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................... ...................................................................................................
........................................................................ ........................................................................................ .............. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .......................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................... ...............................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
........................................................................................... ................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.7 
เรื่อง  การกำจัดวัชพืช 

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

 
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำใบความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช พร้อมวาดภาพและ
ระบายสีตกแต่งให้สวยงาม  
 

 ขั้นตอนการกำจัดวัชพืช 

 
ขั้นตอนการกำจัดศัตรูพืช 
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 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
 
 การดูแลแปลงเพาะกล้า เพื่อให้ต้นกล้าเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถ
 นำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำได้โดยรดนํ้า พรวนดิน กำจัดวัชพืช ศัตรูพืช และใส่ปุ๋ยเป็นประจำสมํ่าเสมอ 
 
 
 การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 • วิธีการดูแลแปลงเพาะกล้า 
 • ประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกล้า 
 
 
 1. บอกวิธีการและประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกล้า (K) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการดูแลแปลงเพาะกล้าได้อย่างเหมาะสม (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกล้า (A) 
 
  
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
    6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
    7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. สาระการเรียนรู้ 

 5. สมรรถนะหลัก 

2. สาระสำคัญ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเกษตรเพื่อวิถีชีวิตพอเพียง                                เวลาเรียน 8 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  การดูแลแปลงเพาะกล้า                                     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน...............................................................พ.ศ......................................... 
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 มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมโดยการร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ 
การดูแลแปลงเพาะกล้า แล้วตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
 • วิธีการดูแลแปลงเพาะกล้ามีกี่วิธี อะไรบ้าง  
  (4 วิธี ได้แก่ การรดนํ้า การพรวนดิน การใส่ปุ๋ย และการกำจัด
วัชพืชและศัตรูพืช) 
 • นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้างในการรดนํ้า 
        (บัวรดนํ้า สายยาง) 
 • นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้างในการพรวนดิน (ส้อมพรวน) 
 • นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้างในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช  
  (ส้อมพรวน เสียม) 
 • นักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้างในการใส่ปุ๋ย  
  (ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ ช้อนปลูก ส้อมพรวน) 
 • การดูแลแปลงเพาะกล้ามีประโยชน์อย่างไร 
        (ต้นกล้าเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ) 
  จากนั้นนักเรียนร่วมกันเขียนคำตอบของคำถามข้างต้นลงใน
แผนภาพความคิดบนกระดาน  ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คิดคน้ และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะ
การทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 
 
 

     7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประโยชน์ของ 
การดูแลแปลงเพาะกล้า 

ต้นกล้าเจริญเติบโตรวดเร็ว 
 แข็งแรง 

ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ส้อมพรวน ส้อมพรวน 

เสียม 

ส้อมพรวน 

การดูแล 
แปลงเพาะกล้า 

 

รดน้ำ 
 

พรวนดิน 
 

 

ใส่ปุ๋ย 
กำจดัวัชพืช 
และศัตรูพืช 

 

บัวรดน้ำ 

สายยาง 

ช้อนปลูก 
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   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล 
แปลงเพาะกล้า จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ 
การดูแลแปลงเพาะกล้า และประโยชน์ของการดูแลแปลงเพาะกล้า 
โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การดูแลแปลงเพาะกล้าวิธีใดควรทำเป็นประจำทุกวัน  
         (รดนํ้า) 
 • เมื่อมีหญ้าขึ้นในแปลงเพาะกล้าควรกำจัดอย่างไร  
        (ใช้มือดึงหรือถอน) 
 • ถ้าต้องการใส่ปุ๋ยให้พืชโดยไม่ให้ดินเสียและไม่ทิ้งสารตกค้าง 
นักเรียนควรเลือกใส่ปุ๋ยชนิดใด (ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ) 
 • การดูแลแปลงเพาะกล้าอย่างถูกวิธีมีประโยชน์อย่างไร  
  (ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง เพราะไม่มีวัชพืช
และไม่มีศัตรูพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้) 
   4. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับการดูแล
แปลงเพาะกล้า โดยตอบคำถามดังนี้ 
  • นักเรียนมีวิธีการดูแลแปลงเพาะกล้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างไร  (ตัวอยา่งคำตอบ ใช้ปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ เพราะไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายไว้ในดิน 
ไม่รดนํ้าจนพ้ืนเปียกแฉะ หรือท่วมขัง เพราะนอกจากทำให้ต้นกล้าเน่า
ตายแล้ว ยังสิ้นเปลืองอีกด้วย) 
   5. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การดูแลแปลงเพาะกล้า เพื่อให้ต้นกล้าเจริญเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง 
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทำได้โดยรดนํ้า 
พรวนดิน กำจดัวัชพืช ศัตรูพืช และใส่ปุ๋ยเป็นประจำสมํ่าเสมอ 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันดูแลต้นกล้าที่แปลงเกษตรภายใน
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บริเวณโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน โดยครูคอยให้คำปรึกษาและ
ควบคุมในการดูแล ซึ่งเป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกีย่วกับปริมาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพ่ือสร้าง
ทางเลือกในการทำงานและการสร้าง
อาชีพ 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ชิ้นงานเรื่อง การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 3. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการดูแลแปลงเพาะกล้า 
 4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
       

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้เรื่องการดูแลแปลงเพาะกล้า   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   
ประเมินชิ้นงานเรื่องการดูแลแปลงเพาะกล้า 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 

9. การประเมินการเรียนรู้ 

    8.  สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
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 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
 แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง การดูแลแปลงเพาะกล้า 

 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

การดูแล 
แปลงเพาะกล้า 
 

ดูแลแปลงเพาะกล้า
ร่วมกับผู้อ่ืนในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และสามารถแก้ไข
ปัญหาระหว่าง
ปฏิบัติงานได้ 

ดูแลแปลงเพาะกล้า 
ตามท่ีตนเองได้คิด
ขึ้นมา เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ 
ดีขึ้นกว่าแบบอย่าง  
โดยมีครูหรือผู้อ่ืน 
แนะนำบ้าง 

ดูแลแปลงเพาะกล้า 
ตามแบบได้ถูกต้อง  
และมีการดัดแปลง 
ให้เหมาะสมกับตนเอง 
โดยมีครูหรือผู้อ่ืน 
แนะนำบ้าง 

ดูแลแปลงเพาะกล้า 
ได้ตามแบบอย่าง 
หรือตามท่ีครูแนะนำ 
ให้เท่านั้น 
 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรบัฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................. ............
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................... ..........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 4.8 

เรื่อง  การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การดูแล 
แปลงเพาะกล้า 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

ได้__________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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ใบงานที่ 4.8 
                                             เรื่อง การดูแลแปลงเพาะกล้า 
 

วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
ชื่อ_____________________________เลขที_่_____ชัน้__________ 

 
นักเรียนแบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันดูแลต้นกล้าที่เพาะไว้ในสถานที่ที่จัดให้แล้วบันทึกผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการดูแลแปลงเพาะกล้า 

1. กลุ่มของนักเรียนใช้วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง ในการดูแลแปลงเพาะกล้า 
   (บวัรดน้ำ ส้อมพรวน ปุ๋ยคอก ช้อนปลูก)  
    
2. กลุ่มของนักเรียนดูแลแปลงเพาะกล้าอย่างไรบ้าง 
  (รดน้ำทุกวัน เข้า เข็น ถอนหญ้าทิ้ง  พรวนดินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยคอกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)  
    
3. ผลการดูแลแปลงเพาะกล้า ต้นกล้าของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ต้นกล้าเจริญเติบโต ต้นกล้าตาย 
  ต้นกล้าเหี่ยวเฉา  อ่ืน ๆ    
  

ได_้___________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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แบบทดสอบหลังเรียน (การเกษตรเพ่ือวิถีชีวิตพอเพียง) 

 
ชื่อ ________________________________________________ เลขที่ ______ ชั้น _____ 
 
นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ถ้าต้องการเพาะเมล็ดเพียงเล็กน้อยและเคลื่อนย้ายสะดวก ควรเพาะด้วยวิธีใด 
 1 เพาะในแปลงเพาะ 
 2 เพาะในกระบะเพาะ 
 3 เพาะในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรปู 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ 
 1 ขุดพลิกหน้าดินไว้ 1-2 วัน 
 2 ทำหลังคาไม่ให้ต้นกล้าถูกแดดตลอดทั้งวัน 
 3 หว่านเมล็ดในแปลงให้สม่ำเสมอ ไม่แน่นเกินไป 
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเพาะเมล็ด 
 1 รักษาพันธุ์พืชไม่ให้สูญหาย 
 2 ทำให้ขายต้นไม้ได้แพงขึ้น 
 3 ทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ 
4. วิธีใดเป็นการขุดย้ายต้นกล้าโดยไม่เหี่ยวเฉา 
 1 ใช้ช้อนปลูกขุดรากพร้อมดิน 
 2 ใช้ส้อมพรวนตัก 
 3 ใช้มือดึง 
5. การพรวนดินมีประโยชน์อย่างไร 
 1 ทำให้ดินร่วนซุย รากพืชดูดอาหารได้ดี 
 2 ทำให้แร่ธาตุในดินเพ่ิมขึ้น 
 3 ทำใหน้้ำในดินมากขึ้น 
6. การเพาะเมล็ดควรเลือกเมล็ดพันธุ์อย่างไร 
 1 เมล็ดพันธุ์ที่มีราคาถูก 
 2 เมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพง 
 3 เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี 
7. อุปกรณ์ใดใช้ในการให้น้ำต้นกล้าขนาดเล็ก 
 1 บัวรดน้ำ 
 2 สายยาง 
 3 ถังน้ำ 
8. ข้อใดเป็นการดูแลต้นกล้าได้เหมาะสมที่สุด 
 1 ใส่ปุ๋ยต้นกล้าทุกวัน 
 2 หมั่นกำจัดวัชพืชเป็นประจำ 
 3 รดน้ำต้นกล้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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9. ถ้ามีหญ้าขึ้นในแปลงเพาะกล้า นักเรียนจะทำอย่างไร 
 1 รดน้ำมาก ๆ ให้หญ้าตาย 
 2 ถอนหญ้าออก 
 3 ฉีดยาฆ่าหญ้า 
10. การดูแลต้นกล้าให้ได้ผลผลิตปลอดสารพิษควรทำอย่างไร 
 1 ใชย้าฆ่าแมลงฉีดพ่นทุกวัน 
 2 รดน้ำผสมปุ๋ยคอกเป็นประจำทุกวัน 
 3 ใช้สารสกัดจากสุมนไพรฉีดพ่นเป็นระยะ 
 
 
เฉลย 
  1.       2  6.      3 
  2.       3  7.      1 
  3.       2  8.      2  
  4.       1  9.      2  
  5.       1                      10.  3  
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ผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  สนุกกับงานช่าง 

ภาษาไทย 

 การพดูแสดงความ

คดิเหน็ 

 การรายงานหน้าชัน้

เรยีน 

วิทยาศาสตร ์

ศิลปะ : นาฏศิลป์ 

ทัศนศิลป์ 

 ความรูเ้กีย่วกบัวสัด ุ

 การแสดงบทบาท

สมมุต ิ

 การท าแผ่นพบั 
  

งานช่าง 

เวลา  3 ชัว่โมง 

1. อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย (ง 1.1 ป.4/1)   
2. ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  และ 
   ซื่อสัตย์  (ง 1.1 ป.4/2  ) 

  ตัวช้ีวัด 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ 

การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ  
การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการ
ใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด 
ง  1.1 ป. 2/1   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 

 
2. สาระสำคัญ 

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือของเล่นด้วยตนเองเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องเลือกเครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และใช้อย่างระมัดระวัง   การเลือกใช้เครื่องมือ
ช่างได้เหมาะสมกับงานจะช่วยให้งานเสร็จเร็ว  ผลงานมีคุณภาพ  และประหยัดคา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซม
เครื่องมือช่าง 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
    1. ความหมายของการใช้เครื่องมือช่าง 
    2. เครื่องมือช่างที่ควรรู้จักและการใช้งาน 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  วาดภาพและระบายสีเครื่องมือช่างและอธิบายการใช้งาน (K) 
 2.  เลือกใช้เครื่องมือช่างได้เหมาะสมกับงาน (P) 
 3.  เห็นความสำคัญของการเลือกใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงาน (A) 
  

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้   

  
 
 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  สนุกกับงานช่าง                           เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  เครื่องมือช่าง                 เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที.่.................................เดือน..................................................................พ.ศ............................................ 
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6. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. ครูนำรูปภาพวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือช่างมาติดบนกระดาน 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เห็น  
   คัตเตอร์     ไขควง      เลื่อย     ค้อน     ไม้บรรทัด 
 โดยครูใช้คำถาม ดังนี้   

- นักเรียนเคยเห็นวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือช่าง
เหล่านี้หรือไม่ (เคย / ไม่เคย) 
 - นักเรียนเคยเห็นใครใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือช่าง
เหล่านี้ทำอะไรบ้าง (พ่อใช้ค้อนตอกตะปู) 
 -  ถ้าเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือไม่เหมาะสมกับ
งานจะเป็นอย่างไร (เกิดอุบัติเหตุ  งานเสร็จช้า  งานไม่มีคุณภาพ) 

   2. ครูอธิบายความหมายของการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่าง 
ให้นักเรียนฟังว่า การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่าง คือ การนำวัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องมือมาประกอบการทำงานเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
   3. ให้นักเรียนและครูร่วมกันอ่านเนื้อหา การใช้เครื่องมือช่าง  
   4. ครูคัดเลือกนักเรียนออกมา 5 คน จากนั้นครูใช้คำถามทีละคน
แล้วให้นักเรียนเลือกหยิบรูปภาพมาถือไว้ โดยให้เพื่อนๆ ร่วมกัน
เฉลย 
 - อุปกรณใ์ดใช้สำหรับกรีดรอยแยก (คัตเตอร์) 
 - อุปกรณ์ใดใช้สำหรับตอก ทุบวัสดุให้ติดกัน (ค้อน) 
 - อุปกรณ์ใดใช้ตัดไม้เป็นท่อนเล็กๆ (เลื่อย) 
 - อุปกรณ์ใดใช้ขันนอตให้ยึดติดหรือคลายออกจากกัน 

(ไขควง) 
- อุปกรณ์ใดใช้วัดระยะชิ้นงานต่างๆ (ไมบ้รรทัด) 

   5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกีย่วกับเครื่องมือช่าง ดังนี้ 
การใช้เครื่องมืองานช่างจะต้องมีความระมัดระวังมิเช่นนั้นอาจเกิด
อุบัติเหตุ 
   6.  ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีเครื่องมือช่างและอธิบาย
การใช้งานลงในใบงาน 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบง่ปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่
จะไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและผลงาน
ของผู้อ่ืน 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการ
ทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ 
และจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี 
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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 ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัด
ของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสม 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
    1.  หนังสือเรยีน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. รูปภาพวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือช่าง 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
    4. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่องเครื่องมือช่าง   

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหวัข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นขอ้มูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้น้อย(น้อยกว่า 
50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้น้อย 
(น้อยกว่า 50%) 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................... ...............................................................................
..................................................................................................................................................................... .........
..............................................................................................................................................................................
........................................................................... ...................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
......................................................... .....................................................................................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................ .............................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ............................................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 5.1   
เครื่องมือช่าง 

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

 
ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องมือช่าง และบอกชื่อเครื่องมือและวิธีการใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการใช้
..............................................................................................................................................................................
...................................................................... ........................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือนีช้ื่อ......................... 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ 

 การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ  
 การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการ  
 ใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ป. 2/2    ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 

 
2. สาระสำคัญ 

การใช้เครื่องมือช่างทุกประเภทจะต้องมีความระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัยในการทำงาน 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

  1. เครือ่งมือช่างที่ควรรู้จักและการใช้งาน 
  2. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 
  

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกวิธีการใช้เครื่องมือช่างให้ปลอดภัย (K) 

 2. เขียนแผนภาพการใช้เครื่องมือช่างให้ปลอดภัย (P) 
 3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง (A) 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   

 
6. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6. ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  สนุกกับงานช่าง                            เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง                        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่....................................เดือน...............................................................พ.ศ............................................. 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนสังเกตภาพค้อนหรือค้อนของจริง  แล้วร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามดังนี้ 
 -  เครื่องมือช่างนี้เรียกว่าอะไร  (ค้อน) 
 -  เครื่องมือช่างนี้ใช้ทำอะไร  (ตอกตะปู) 
 -  ถ้าใช้เครื่องมือช่างนี้ไม่ระมัดระวังจะเกิดผลอย่างไร  
            (ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ) 

   2. ครูอ่านเนื้อหาความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง แล้วให้
นักเรียนอ่านตามอย่างช้า ๆ พร้อมทั้งอธิบายว่า การใช้เครื่องมือช่างทุก
ประเภทควรจะต้องมีความระมัดระวังเพ่ือความปลอดภัยในขณะทำงาน 
ทั้งกับตนเองและบุคคลรอบข้าง 
   3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกีย่วกับวิธีการใช้เครื่องมือ
ช่างอย่างปลอดภัย มาคนละ 1 อย่าง โดยครูบันทึกคำตอบของนักเรียน
ลงในแผนภาพบนกระดาน ดังนี้ 
 

 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทมี
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง 
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ในการสรา้ง
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ

   4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้เครื่องมือ
ช่าง โดยครูใช้คำถามดังนี้ 

-  การใช้เครื่องมือช่างอย่างปลอดภัยมีวิธีการอย่างไร 

ตรวจสอบ 
อุปกรณ์ 
ก่อนใช้ 
 

แต่งกายรัดกุมเพ่ือ 
สะดวกในการ
เคลื่อนไหว 

 ระมัดระวังคน 
รอบข้างและ 
ใกล้เคียงขณะ 

ใช้เครื่องมือช่าง 
 

ไม่หยอกล้อกัน 
ขณะปฏิบัติงาน 

 

เสร็จงานแล้ว 
ควรเก็บของเข้าที่ 

 

ไม่ใช้เครื่องมือ 

ที่เป็นสนิม 

 

 

วิธีการใช ้

เครื่องมือช่าง 

อย่างปลอดภัย 
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- ถ้าปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวจะเกิดผลอย่างไร 
- ถ้าไม่ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวจะเกิดผลอย่างไรจากนั้นครู

บันทึกคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพบนกระดาน ดังนี้ 

 
   5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้
เครื่องมือช่าง ดังนี้ การทำงานช่างให้ปลอดภัยต้องรู้จักใช้เครื่องมือช่าง
อย่างระมัดระวัง 
   6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถามว่า ถ้าได้รับ
บาดเจ็บจากการใช้เครื่องมือช่างนักเรียนจะทำอย่างไรเป็นอันดับแรก 

ต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ 
ความถี่ การจัดพ้ืนที่ การวัด และ
สถิติ เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ทำงานและการสร้างอาชีพ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพค้อนหรือค้อนของจริง 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

ส่ิงท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง เครื่องมือช่าง   

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 

วิธีการใช้เครื่องมือช่าง 
อย่างปลอดภัย  
(ไม่เล่นหยอกล้อกัน 
ในขณะทำงาน 
ตรวจสอบสภาพ 
เครื่องมือช่างก่อนใช้) 
 

ถ้าปฏิบัติ 
ผลที่ได้ 

 

ถ้าไม่ปฏิบัติ 
ผลที่ได้ 

 

 

(ปลอดภัยในการ 
ทำงานทั้งต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน) 
 

 

( เกดิอุบัติเหตุใน 
การทำงานทั้งกับ 
ตนเองและผู้อื่น) 
 

 

ผลที่ได้ 
 

 

ผลที่ได้ 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหัวข้อ สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50 %) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกตอ้งครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถตอบคำถามได้
น้อย(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอร์เน็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 50 %) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากอินเทอร์เน็ตได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
ชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................................  
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ........................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 5.2   

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือช่าง 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการใช ้

เครื่องมือช่าง 

อย่างปลอดภัย 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคดิสรา้งสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ 

 การจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ 
 การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการ  
 ใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด 
ง 1.1  ป. 2/2   ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 

 
2. สาระสำคัญ 
           อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน  เมื่อใช้
ไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซมจะทำให้นำกลับมาใช้ได้อีกและประหยัดค่าใช้จ่าย 
อีกด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 
 

4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน (K) 

 2. วาดภาพเครื่องมือช่างที่ใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุด (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน (A) 
 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้   
 

6. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
    4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
 6. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  สนุกกับงานช่าง                       เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน        เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่...................................เดือน...............................................................พ.ศ.............................................. 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการชำรุดของอุปกรณ์ของใช้
ในบ้าน โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ 
   ในบ้านของนักเรยีนเคยมีอุปกรณ์ของใช้ใด
ชำรุดบ้าง (ตัวอย่างคำตอบ เก้าอ้ีไม้ขาหัก กระติกน้ำร้อนหูหลุด 
นอตของเครื่องใช้หลุด) 
   เมื่อพบอุปกรณ์ของใช้ในบ้านชำรุดนักเรียนทำ
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบบอกผู้ปกครอง) 
   ถ้านักเรียนสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ใน
บ้านที่ชำรุดไดด้้วยตนเองรู้สึกอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ภูมิใจ) 
   2. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์
ของใช้ในบ้าน จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถาม
ดังนี้ 
   การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง
มีความสำคัญอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ทำให้อุปกรณ์ของใช้ทีช่ำรุดนำกลับมาใช้ได้ 
อีกครั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม) 
   3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมร่วมกันสำรวจอุปกรณ์
ของใช้ในบ้าน และลักษณะที่เคยชำรุดลงในตารางที่กำหนดให้ 
แล้วให้แต่ละกลุ่มติดไว้บนกระดาน 

ลำดับที่ ชื่ออุปกรณ์ของใช้ 
ในบ้าน 

ลักษณะท่ีเคยชำรุด 

1   
2   
3   
4   
5   

 
   4. ให้นักเรียนแต่ละคนออกมาดูตารางอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 
ที่เคยชำรุดบนกระดานแล้วเลือกอุปกรณ์ของใช้ที่ชำรุด 1 รายการ 
นำมาใช้เป็นข้อมูลในการวาดภาพเครื่องมืองานช่างที่ใช้ซ่อมแซม
อุปกรณ์ของใช้ในบ้านดังกล่าว 1 ชนิด 
   5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ภาพ
เครื่องมือช่างที่นักเรียนแต่ละคนวาดสัมพันธ์กับการซ่อมแซม
อุปกรณ์ของใช้ในบ้านที่ชำรุดหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ควรปรับเปลี่ยน
อย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ การ
ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกันแบบ
รวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาลใจให้
ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคดิเห็นที่แตกต่าง 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะ
ผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกันแบบ
รวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันกาลใจให้
ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและเหตุ
ผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำขอ้มูลเกี่ยวกับความสนใจ ความถนัดของ
ตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม 
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6. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านด้วยตนเอง ทำให้
อุปกรณ์ของใช้นำกลับมาใช้งานได้อีก และประหยัดค่าใช้จ่าย 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้แนวคิด และความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ 
- ใช้ความรู้เกีย่วกับปริมาณ ความถ่ี การจัด
พ้ืนที ่การวัด และสถิติ เพื่อสร้างทางเลือกใน
การทำงานและการสร้างอาชีพ 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและเหตุ
ผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกีย่วกับความสนใจ ความถนัดของ
ตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 2. ภาพลักษณะการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องใช้ 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีวัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง เครื่องมือช่าง  

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน 

ประเด็น 
การประเมินชิ้นงาน 

คำอธิบายระดับคุณภาพ/ระดับคะแนน 
ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1. สืบค้นข้อมูล
ครบถ้วนตามหัวข้อ 

สืบค้นข้อมูลครบทุกหวัข้อ สืบค้นข้อมูลจากหวัข้อได้
เพียงบางส่วน (มากกว่า 
50%) 

สืบค้นข้อมูลจากหัวข้อได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

2. ความถูกต้องของ
เนื้อหา 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้ถูกต้องทุกข้อ 

เนื้อหาถูกต้องครบถ้วย
สมบูรณ์ สามารถตอบ
คำถามได้บางส่วน 
(มากกว่า 50 %) 

เนื้อหาถูกต้องไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
สามารถตอบคำถามได้
น้อย(น้อยกว่า 50 %) 

3. ประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่
สืบค้น 

สามารถแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
จากอินเทอรเ์น็ตได้
บางส่วน (มากกว่า 50 %) 

สามารแยกแยะและ
ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับจากอินเทอร์เน็ตได้
น้อย (น้อยกว่า 50 %) 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
รว่มกันอย่างร่วมมือ
รว่มใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 

ชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 
 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                                                 
              

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

     
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................ ..................
.............................................................................. ................................................................................................
................................................................ ................................................................................................ ..............
.................................................................................................................................................. ............................
.................................................................... .......................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
.................................................................................................................................... ..........................................
....................................................................................................................... .......................................................
..............................................................................................................................................................................  
แนวทางแก้ปัญหา 
......................................................................................................... .....................................................................
............................................................................................. .................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
........................................................................................... ...................................................................................
............................................................................... .............................................................................................. .
................................................................................................................................................................ .............. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 5.3 

ความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 
      

ชื่อ.......................................................ชั้น...........................เลขที.่............... 
 

 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมร่วมกันสำรวจอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน และลักษณะที่เคยชำรุด
ลงในตารางที่กำหนดให้แล้ว   

 
ลำดับที่ ชื่ออุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ลักษณะท่ีเคยชำรุด 

1   
2   
3   
4   
5   
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แบบทดสอบหลังเรียน (สนุกกับงานช่าง) 

 
ชื่อ ________________________________________________ เลขที่ ______ ชั้น _____ 

 
นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. การทำงานในข้อใดเป็นงานช่าง 
 1  นิดประกอบอาหารทานเอง 
 2  ต้องจัดสวนหน้าบ้าน 
 3  ต่อสร้างบา้นให้สุนัข 
 
2. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์งานช่าง 
 1   เข็ม 
 2   ไขควง 
 3   เลื่อย 
 
3. วิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์งานช่างข้อใดไม่ถูกต้อง 
 1   ทาน้ำมันกันสนิมอุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะ 
 2   เก็บตะปูรวมกันไว้เป็นก่อน 
 3   ปิดฝากาวให้สนิทเมื่อใช้เสร็จ 
 
4. ข้อใดเป็นเครื่องมือทีไ่ม่สัมพันธ์กัน 
 1   ไขควง – สกูร 
 2   ค้อน – ตะปู 
 3   กรรไกร – ไขควง 
 
5. เครื่องมือในภาพ ใช้สำหรับทำอะไรจะเหมาะสมที่สุด 
  1   เลื่อยท่อพลาสติก 
 2   เลื่อยขาโต๊ะไม้ 
 3   ตัดกิ่งไม้ประดับ 
 
 
6. หากตุ๊กตาพลาสติกชำรุด ควรใช้อุปกรณ์ใดซ่อมแซม 
 1   แป้งเปยีก 
 2   เทปใส 
 3   เข็ม – ด้าย 
 
 

ได้____________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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7. อุปกรณ์ใดไม่จำเป็นสำหรับซ่อมกระดุม 
 1   ด้าย 
 2   เข็ม 
 3   เศษผ้า 
 
8. สิ่งของข้อใด ที่นักเรียนซ่อมได้ 
 1   โทรศัพท์เสีย 
 2   ใบพัดพัดลมหัก 
 3   สร้อยลูกปัดขาด 
 
9. เครื่องมือช่างข้อใด ต้องใช้คู่กับตะปูเกลียว 
 1   ไขควง 
 2   ค้อน 
 3   สว่าน 
 
10. เลื่อยชนิดใด ใช้ฉลุลาย 
 1   เลื่อยตัดเหล็ก 
 2   เลื่อยลันดา 
 3   เลื่อยฉลุ 
 
 
เฉลย 
  1.       3  6.      2 
  2.       1  7.      3 
  3.       2  8.      3  
  4.       3  9.      1  
  5.       2                      10.   3  
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 1. บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (ง 1.1 ป.2/1) 
 2. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (ง 1.1 ป.2/2) 
 3. ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย (ง 1.1 ป.2/3) 
 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

  ตัวช้ีวัด 

งานประดิษฐ์ 

ภาษาไทย 
•  การพูดแสดงความคดิเห็น 
•  การอ่านคำศัพท์ 

หน่วยการเรยีนรู้ที ่6 มหัศจรรย์งานประดิษฐ์ 

เวลาเรียน  9  ชั่วโมง 

ศิลปะ : ทัศนศลิป์, นาฏศลิป ์
•  การวาดภาพระบายส ี
•  การจัดป้ายนิเทศ 
 

ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
• การค้นหาคำศพัท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 
 วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในงานประดิษฐ ์
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 

2. สาระสำคัญ 
   การออกแบบเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงาน สามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ 
 เพ่ือให้เข้าใจผลงานร่วมกัน 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 
4.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  บอกความหมายของการออกแบบได้ถูกต้อง (K) 
  2.  ออกแบบภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ และสร้างแบบจำลอง (P) 
  3.  เห็นความสำคัญของการออกแบบ (A) 
   
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
  3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
     6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
      7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  มุง่มั่นในการทำงาน 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                        เวลาเรยีน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน           เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน................................................................พ.ศ......................................... 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1.  นักเรียนร่วมกันสังเกตลักษณะรูปร่างของดินสอไม้และดินสอกด 
แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยการตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
 •  ดินสอแต่ละแบบมีลักษณะรูปร่างเหมือนหรือต่างกัน  
 (ตัวอย่างคำตอบ แตกต่างกัน) 
 •  ดินสอแบบใดที่นักเรียนชอบ เพราะอะไร 
   (ตัวอย่างคำตอบ ดินสอกด เพราะใช้งานง่าย แข็งแรง และ
สวยงาม) 
 •  เพราะอะไรดินสอแต่ละแท่งจึงมีรูปแบบลักษณะทีต่่างกัน 
  (ตัวอย่างคำตอบ มีการออกแบบที่ต่างกัน) 
 •  นักเรียนคิดว่าการออกแบบคืออะไร 
  (ตัวอย่างคำตอบ การออกแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมา
เป็นผลงานสามารถมองเห็น รับรู้ สัมผัสได้) 
 2.  นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกต
แถบข้อความกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการออกแบบและไม่ใช่การออกแบบ
ที่ติดปะปนกันอยู่บนกระดาน จากนั้นนักเรียนอ่านจนครบ แล้วร่วมกัน
จำแนกว่ากิจกรรมใดเป็นการออกแบบและกิจกรรมใดไม่ใช่การ
ออกแบบ โดยติดแถบข้อความบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
กิจกรรมที่เป็นการออกแบบ              กิจกรรมที่ไม่ใช่การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะการออกแบบ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน นิตยสาร อินเทอร์เน็ต 
   4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบ โดย
รว่มกันตอบคำถาม ดังนี้ 
  •  การออกแบบมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง 
   (ตัวอย่างคำตอบ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. การร่างภาพ 2 
มิติ และ 3 มิติ 2. การสร้างแบบจำลองขนาดย่อหรือขนาดเท่าของจริง) 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรู้เกีย่วกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสร้างงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง 
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ 
 

ดัดลวดให้เป็นต้นแบบของการ
ประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ 

ปั้นดินน้ำมันตามจนิตนาการ 

วาดภาพกล่องไม้ใส่เครื่อง

เขียนที่แปลกใหม่ 

ดูโทรทัศน์ 

ตัดกระดาษ 

เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 



279 
 
 

   5.  นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ 
  • การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีประโยชน์
อย่างไร 
   (ตัวอย่างคำตอบ ทำให้ได้สิ่งของเครื่องใช้ที่มีรูปร่าง ลักษณะ 
สีสันสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยตรงตามความต้องการของมนุษย์) 
   6.  นักเรียนเลือกสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านหรือในโรงเรียน 1 ชนิด 
แล้วออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวขึ้นมาใหม่ โดยร่างภาพ 2 มิติ ลง
ในกระดาษวาดเขียน และระบายสีให้สวยงาม จากนั้นเขียนอธิบายภาพ 
ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1.  ชื่อสิ่งของเครื่องใช้ที่ออกแบบ 
  2.  ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ที่ออกแบบ 
  3.  ลักษณะของสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ที่ดีกว่าสิ่งของเครื่องใช้เดิม 

ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ดินสอไม้และดินสอกด 
 3. แถบข้อความกจิกรรมทีเ่ป็นการออกแบบและกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกแบบ 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70  ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมนิ
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มกีารชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................. .................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ...........................................
................................................................................................................... ........................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................... .......................................................................
....................................................................................... ....................................................................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.......................................................................................................................................... ....................................
.............................................................. ................................................................................................................
................................................................................................................................................ .............................. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................. ) 

      ตำแหน่ง..................................................... 

 

 

 



283 
 
 

 

ใบงานที่ 6.1   

การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชวิีตประจำวัน          

  

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

 

                      กิจกรรมที่เป็นการออกแบบ              กิจกรรมที่ไม่ใช่การออกแบบ 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
               และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
2. สาระสำคัญ 
   สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกสร้างมาให้มีลักษณะ รูปทรง ขนาด ลวดลายที่แตกต่างกัน 
 ตามประโยชน์ใช้สอย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 • สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายแนวคิดในการออกแบบและบอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (K) 
  2.  นำเสนอข้อมูลแนวคิดในการออกแบบและประโยชน์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (P) 
  3.  เห็นประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
     4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
      6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
     7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  มุง่มัน่ในการทำงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                             เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานการออกแบบ  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................. 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสังเกตภาพแปรงสีฟันแบบต่าง ๆ ร่วมกัน แล้วแสดง
ความคิดเห็น โดยการตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • สิ่งของเครื่องใช้ในภาพเรียกว่าอะไร (ตัวอย่างคำตอบ 
แปรงสีฟัน) 
 • จากภาพนักเรยีนคิดว่าการออกแบบแปรงสีฟันมีแนวคิด
อย่างไรบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ มีรูปทรงที่จับถนัดมือ แปรงสีฟันเด็กจะมี
ขนาดเล็กและมีลวดลายการ์ตูน สีสันสดใส ส่วนแปรงสีฟันของผู้ใหญ่มี
ขนาดใหญ่กว่าและไม่มีลวดลายการ์ตูน) 
 • นอกจากแปรงสีฟัน นักเรียนคิดว่ามีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้าง 
ทีเ่ป็นผลมาจากการออกแบบ 
  (ตัวอย่างคำตอบ หวี ออกแบบให้มีหลายขนาด รูปทรงที่จับ
ถนัดมือ มีสีสันลวดลายน่ารัก ดินสอออกแบบให้มีแท่งยาวจับถนัดมือ 
มียางลบ มีทั้งดินสอกดและดินสอไม้) 
   2. นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมเก่ียวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็น
ผลงานจากการออกแบบ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มรว่มกัน
วิเคราะห์ภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ กับแถบข้อความประโยชน์ของ
สิ่งของเครื่องใช้ จากนั้นร่วมกันจับคู่ภาพกับแถบข้อความให้สัมพันธ์
กันเรียงไว้ในกลุ่มของตนเอง กลุ่มใดจับคู่เสร็จให้ยกมือ 
ดังตัวอย่าง 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสร้างงาน การมลีักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความรว่มมอืใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
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             ตัวอย่างภาพ     ตัวอย่างบัตรคำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเกี่ยวกับ
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบ โดย
ร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
    •  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 1 ชนิดให้มีรูปแบบ
ลักษณะทีห่ลากหลายมีประโยชน์อย่างไร 
    (ตัวอย่างคำตอบ เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ประโยชน์การใช้
สอย อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน) 
   5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน 
1 ชนิด วาดภาพแล้วเขียนอธิบายสิ่งที่วาดว่ามีประโยชน์อย่างไร และ
ถ้าไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ชนิดนี้จะเป็นอย่างไร 

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี 
การจดัพ้ืนที ่การวัด และสถิติ เพ่ือ
สร้างทางเลือกในการทำงานและ
การสร้างอาชีพ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำขอ้มูลเกีย่วกับความสนใจ 
ความถนดัของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

ใช้หุงข้าว 

ใช้วัดระยะ 

ใช้แปรงสีฟัน 

ใช้ซักผ้า 

ใช้ใส่อาหาร 

ใช้กันแดดกันฝน 

ใช้บรรจุสิ่งของ
เครื่องใช้ 
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   6. นักเรียนร่วมกันรวบรวมภาพวาดผลการสำรวจสิ่งของเครื่องใช้
ภายในบ้าน นำไปติดท่ีป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ให้นักเรียนชั้นอื่น ๆ ได้ศึกษา 

   
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพแปรงสีฟันแบบต่าง ๆ  
 3. ชุดภาพสิ่งของเครื่องใช้และแถบข้อความประโยชน์การใช้งาน 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล       

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



288 
 
 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดบัท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรงุ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................. ................................................................................................. ............
.................................................................................. ................................................................. ...........................
...................................................................... ........................................................................................................
........................................................................................................................................................ ......................
........................................................................ ...................................................................................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................ ..................................................
.............................................................................................................. ................................................................ 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................... ................................................................ .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
............................................................................................... ................................................................... ............
................................................................................ ..............................................................................................
...................................................................... ............................................................................................ ............ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 

      ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 6.2   

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันทีเ่ป็นผลงานการออกแบบ 

 

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

 

 นักเรียนสำรวจสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน 1 ชนิด วาดภาพแล้วเขียนอธิบายสิ่งที่วาดว่ามีประโยชน์อย่างไร และ
ถ้าไม่มสีิ่งของเครื่องใช้ชนิดนี้จะเป็นอย่างไร 

 
 เครื่องใช้นี้ชื่อ................................................................................ ............................................................. 
 มีประโยชน์คือ ………………………………………………………………………………….............................................. 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ถ้าไม่มีเครื่องใช้นี้จะเป็นอย่างไร 
                  ............................................................................................................................................ 
                  ........................................................................................................................................... 
                  ........................................................................................................................................... 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
       และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 
2. สาระสำคัญ 
    สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา 
 ในการทำงาน เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทดแทนวัสดุธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป อีกทั้งมีความทนทาน  
     มากยิง่ขึ้น เคลื่อนย้ายและจัดเกบ็สิ่งของเครื่องใช้ได้สะดวก มีความสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
 • ประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.  บอกประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (K) 
 2.  นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (P) 
 3.  เห็นประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (A) 

  
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
  4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
  7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

6. คุณลักษณะอันถึงประสงค์ 
  มุง่มั่นในการทำงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหศัจรรย์งานประดิษฐ์                                            เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้                   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่................................เดือน..................................................................พ.ศ............................................. 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1.  นักเรียนทบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ในชีวิตประจำวัน โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 • ที่บ้านของนักเรียนมีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ จาน ชาม) 
 • สิ่งของเครื่องใช้นี้มีรูปแบบ  ลักษณะ  ขนาดที่หลากหลายได้
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ การออกแบบให้มีลักษณะ รูปแบบ ขนาดที่
หลากหลายตามประโยชน์การใช้งาน) 
  • นักเรียนคิดว่าการออกแบบมีประโยชน์หรือไม่ 
  (ตัวอย่างคำตอบ มี) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสังเกตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รอบชั้นเรียน 
แล้วสนทนาร่วมกันว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มีประโยชน์และอำนวย
ความสะดวกให้แก่เราอย่างไรบ้าง 
   3.  นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ภาพสิ่งของเครื่องใช้ชุดต่าง ๆแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียน
ชอบภาพใดมากกว่า เพราะอะไร ดังตัวอย่าง 
ชุดที่ 1 
 
 
 
 
    
 • นักเรียนชอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาพใด เพราะเหตุใด 
    (ตัวอย่างคำตอบ ชอบภาพกาวแท่งมากกว่า เพราะ
ประหยัดเวลาในการทำงาน แห้งเรว็กว่า และสะดวกต่อการใช้งาน) 
ชุดที่ 2 
 
 
 
 
   
   •    นักเรียนชอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาพใด เพราะเหตุใด 
    (ตัวอย่างคำตอบ ชอบภาพกระเป๋าผ้ามากกว่า เพราะช่วย
ทดแทนวัสดุธรรมชาติ มีความทนทานมากกว่า) 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปนัความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความเคารพ
ในสิทธิและผลงานของผู้อ่ืน 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จติวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะ
การทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทมีและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพ่ือสร้าง
ทางเลือกในการทำงานและการสร้าง
อาชีพ 
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ชุดที ่3 
 
 
 
 
 
• นักเรียนชอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาพใด เพราะเหตุใด 
    (ตัวอย่างคำตอบ ชอบภาพแก้วน้ำสเตนเลสมากกว่า เพราะ
มีความปลอดภัยในการใช้งาน และแข็งแรงทนทาน ไม่แตกง่าย) 
ชุดที่ 4 
 
 
 
 
• นักเรียนชอบสิ่งของเครื่องใช้ในภาพใด เพราะเหตุใด 
    (ตัวอย่างคำตอบ ชอบภาพหมอนที่มีผ้าห่มมากกว่า เพราะ
สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้สะดวก มีความสวยงาม) 
   5.  นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า ประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้มีอะไรบ้าง และสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยเขียนคำตอบลง
ในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6.  นักเรยีนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับประโยชน์ของ 
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด 
ดังนี้ 
 •  นักเรียนมีวิธีการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้อย่างไร เพ่ือลดการใช้

การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปญัหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความ
ถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสม 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ประโยชน์ของ 
การออกแบบสิ่งของ 

เครื่องใช้ 

 

สวยงามมากข้ึน 
ประหยัดเวลา 
ในการทำงาน 

เคลื่อนย้ายและ 
จัดเก็บได้สะดวก 

ช่วยทดแทน 
วัสดุธรรมชาต ิ

สิ่งของเครื่องใช้มีความ
สะดวกต่อการใช้งาน 

 

ทนทานมากยิ่งข้ึน 

สิ่งของเครื่องใช้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

 

ปลอดภัยมากขึ้น 
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วัสดุจากธรรมชาติ 
    (ตัวอย่างคำตอบ ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถใช้แทน
วัสดุธรรมชาติหรือถุงพลาสติก เช่น การออกแบบถุงผ้าแทนการใช้ถุง
กระดาษหรือถุงพลาสติก) 
   7.  นักเรยีนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความสะดวก 
ต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาในการทำงาน เพ่ิมความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทดแทนวัสดุธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปอีกทั้งมีความทนทาน
มากยิ่งขึ้น เคลื่อนย้ายและจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้สะดวก 
มีความสวยงาม และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน  
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม ้
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกบัระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                        ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................................................. .............................................................
.................................................................................. ............................................................................................
.................................................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................................................................................................ ......................................
.................................................................. ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................. .................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผูร้ับมอบหมาย 
............................................................................................... ...............................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... .......................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 6.3   

ประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของ 
การออกแบบสิ่งของ 

เครื่องใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 
 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
              และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
2. สาระสำคัญ 
 วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ทุกชนิด ถ้ารู้จักใช้และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และ
ประหยัดคา่ใช้จ่ายในการซื้อใหม่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  ระบุ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ (K) 
  2.  ใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม (P) 
  3.  เห็นประโยชน์ของการใช้และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 6. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  มุ่งม่ันในการทำงาน 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                          เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์                            เวลาเรียน 1  ชั่วโมง 
สอนวันที่..................................เดือน.................................................................พ.ศ......................................... 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์ 
แล้วร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 • นักเรียนเคยประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้หรือไม่ 
  (ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไมเ่คย) 
 • ถ้านักเรียนเคยประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน
ประดิษฐ์มีอะไรบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ กาว กรรไกร ไม้บรรทัด) 
   2. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์กับ 
แถบประโยคลักษณะการใช้งาน จากนัน้ร่วมกันจับคู่ภาพกับแถบประโยค 
ให้สัมพนัธ์กัน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   3.  นักเรียนร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น พจนานุกรม อินเทอร์เน็ต แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
   4.  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
ที่ใช้ในงานประดิษฐ์โดยการตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
   • วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ เช่น กาว กรรไกร มีหลาย
ชนิด ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมใช่หรือไม่ 
  (ตัวอย่างคำตอบ ใช่) 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
สืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำ
สำคัญ หรือนิยามคำสำคัญ
เกี่ยวกบักระบวนการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และการสร้างสรรค์ผลงาน 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีม
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
รว่มกันแบบรวมพลังในการ
ทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือ

ใช้ตัดวัสดุบาง ๆ 

 ให้ขาดออกจากกัน 

ใช้ติดกระดาษ เพ่ือประกอบ 

หรือตกแต่งชิ้นงาน 

ใช้วัดระยะ เพื่อทำเครื่องหมาย 
กำหนดตำแหน่งที่จะขีดเส้น 
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   5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและสรุปเป็นความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้น
ความคิด ดังนี้ 
 • นักเรียนจะใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์อย่างไรให้ปลอดภัย 
    (ตัวอย่างคำตอบ วิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ให้
ปลอดภัย มีดังนี้ ไม่สูดดมกาวทุกชนิด เพราะอาจมีสารระเหยที่เป็นอันตราย
ต่อสขุภาพ หลังใช้งานปิดฝากาวให้สนิท ระมัดระวังในการใช้กาวร้อน หรือ
กรรไกร ไม่เล่นขณะใช้งาน เมื่อใช้เสร็จแล้วเช็ดให้สะอาดและเก็บให้ 
เรียบร้อย ไม่บิดงอไม้บรรทัดไม่หยอกเล่นกันขณะใช้งาน) 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำแผ่นพับวัสดุ อุปกรณ์ท่ี
ใช้ในงานประดิษฐ์พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 

ในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่
แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกีย่วกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ 
ความถี่ การจัดพ้ืนที่ การวัด และ
สถิติ เพื่อสร้างทางเลือกในการ
ทำงานและการสร้างอาชีพ 

  
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ  
 3. แถบประโยคลักษณะการใช้งานวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในงานประดิษฐ์ 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล    

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ของ
ใช้ส่วนตัว 

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 
 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรงุ 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................ .............................................................................. ................
.................................................................................................................................................................. ............
.................................................................. ............................................................................................................
...................................................................... .............................................................................. ..........................
........................................................................................................................................................ ...................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ ......................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................... ........................................................................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................... ...............................................................................................
..................................................................................... ............................................................................ ............. 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 6.4   

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 

 

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

 

 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำแผ่นพับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์พร้อมตกแต่ง 
ให้สวยงาม 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
       และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
2. สาระสำคัญ 
  พัดเป็นของใช้สำหรับคลายร้อนที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกสถานที่ การประดิษฐ์พัดได้เองจากกระดาษ
 เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยเสริมสร้างทักษะในการประดิษฐ์ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 • การประดิษฐ์พัดกระดาษ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายการประดิษฐ์พัดกระดาษได้ถูกต้อง (K) 
  2.  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์พัดกระดาษได้อย่างเหมาะสม (P) 
  3.  เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์พัดกระดาษใช้เอง (A) 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจติวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
 4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 5. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
 6. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      มุ่งม่ันในการทำงาน 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ               ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                               เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การประดิษฐ์พัดกระดาษ                                        เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที.่.................................เดือน.................................................................พ.ศ............................................. 
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7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนร่วมกันทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการประดิษฐ์พัด
จากวัสดุเหลือใช้ โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
  •  นักเรยีนรู้จักหรือเคยใช้พัดหรือไม่ 
   (ตัวอย่างคำตอบ รู้จัก พัดเป็นของใช้สำหรับคลายร้อน) 
  • นักเรียนเคยประดิษฐ์พัดใช้เองหรือไม่ 
   (ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
   จากนั้นตัวแทนนักเรียนที่เคยประดิษฐ์พัดใช้เองออกมาเล่า
ประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ และข้ันตอนการประดิษฐ์ให้
เพ่ือนๆ ในชั้นเรียนฟัง 
   2. นักเรียนร่วมกันสังเกตพัดกระดาษของจริง จากนั้นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นโดยตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
 • การประดิษฐ์พัดกระดาษต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ กระดาษ 100 ปอนด์ ไม้บรรทัด กรรไกร 
กระดาษห่อของขวัญ สีไม้ กาว ดินสอ)  
   3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการประดิษฐ์พัดกระดาษและ
สรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยร่วมกันเขยีนขัน้ตอนการประดิษฐ์ลงใน
แผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการประดิษฐ์พัดกระดาษ 
 
   4.  นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับการประดิษฐ์
พัดกระดาษ โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   •  ถ้าไม่มีกระดาษ 100 ปอนด์ นักเรียนจะใช้วัสดุใดมา
ประดิษฐ์พัดกระดาษแทน 
(ตัวอย่างคำตอบ กระดาษลูกฟูก) 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครือ่งใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสร้างงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
รว่มกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ ความถ่ี 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพื่อ
สร้างทางเลือกในการทำงานและ
การสรา้งอาชีพ 
 
 

1) เตรียมกระดาษที่ใช้ประดิษฐ์ 

2) ตัดกระดาษตามแบบ 

3) พับกระดาษตามแบบ โดยพับกลับไปกลับมา 
    จนหมดกระดาษ 

4)  ติดกาวกระดาษให้ติดกัน กางพัดออกจะได้พัดกระดาษที่สวยงาม 
และตกแต่งด้ามพัดด้วยการใช้กระดาษห่อของขวัญพันรอบด้ามพัด 
ติดกาวให้เรียบร้อย 
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5.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 พัดเป็นของใช้สำหรับคลายร้อนที่สามารถพกติดตัวไปได้ทุกสถานที่ 
การประดิษฐ์พัดได้เองจากกระดาษ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้
เกดิความภาคภูมิใจ และช่วยเสริมสร้างทักษะในการประดิษฐ์ 
6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง การประดิษฐ์พัด
กระดาษ ประกอบการอธิบายขั้นตอนการทำ 

 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ใบความรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์พัดกระดาษ  
 3. พัดกระดาษ 
 4. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 5. สีไม้ 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 
9. การวัดและประเมินผล 

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์พัด
กระดาษ 

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   
ประเมินผลงานการประดิษฐ์ 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
รว่มกันอย่างร่วมมอื
รว่มใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไมม่ีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 

 
 
 

ชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
2 มีความประณีต สวยงาม เรียบร้อย    
3 มีข้ันตอนกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ    
4 เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด    
5 ความถูกต้องของงานตรงตามประเภทที่กำหนด    

รวม 
 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                      .........../................./................ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................... ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
........................................................................ ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................. ..............................................
.................................................................................................................................................... .......................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
................................................................................ ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 

                                                              ตำแหน่ง................................................... 
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ใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์พับกระดาษ 

 
 

1. เตรียมกระดาษ ที่จะพับ 2. ตัดกระดาษเป็น 2 ส่วน 3. ตัดกระดาษชิ้นที่ 1 เป็น 2 ส่วน 

4. พับกระดาษทบครึ่ง 5.แล้วพับทบอีกครั้งหนึ่ง 6. แล้วพับทบอีกครั้งหนึ่ง 

7. คลี่กระดาษออกจะได้รอยพับ 8. แล้วพับกระดาษตามรอยทบ 
   กลับไปกลับมา 
 

9. แล้วพับครึ่งให้เท่ากัน ทากาว 

10. จะได้พัด 1 ส่วน 11. ทำเช่นเดียวกันอีก 2 ชิ้น 12. ติดด้ามพัด ก็จะได้พัดที่สวยงาม 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เขา้ใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
2. สาระสำคัญ 
 หุ่นทำมอืเป็นสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเพ่ือใช้การแสดงละคร หรือการละเล่นของเด็ก สามารถประดิษฐ์
ได้ด้วยตนเองโดยเลือกวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆนำมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปแบบตามที่ต้องการ  ซึ่งนอกจากจะ
ประหยัดรายจ่ายแล้ว  ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นชนิดอื่นๆได้อีกด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การประดิษฐ์ของเล่น 
 • การประดิษฐ์หุ่นทำมือ 
  
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายการประดิษฐ์หุ่นทำมือได้ถูกต้อง (K) 
  2.  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์หุ่นทำมือได้อย่างเหมาะสม (P) 
  3.  เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์หุ่นทำมือใช้เอง (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
      4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
       6. ทกัษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ      ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                   เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  การประดิษฐ์หุ่นทำมือ                                     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน..................................................................พ.ศ.................................... 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1.นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเรื่องการเล่นหุ่นทำมือ ดังนี้ 
    - นกัเรยีนเคยเล่นหุ่นทำมือหรือไม ่ 
    - นักเรียนคิดว่าเครื่องเล่นชนิดนี้มีวิธีทำอย่างไร 
   2. ครูนำตัวอย่างหุ่นทำมือจากกระดาษที่ทำขึ้นเองให้นักเรียนดู 
แล้วให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ดังนี้ 
    - หุ่นทำมือทีน่ักเรียนเห็นได้มาจากการซื้อ  หรือทำข้ึนเอง 
    - นักเรียนสามารถประดิษฐ์ด้วยตัวเองได้หรือไม่  
    - ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใดบ้างเพ่ือประดิษฐ์หุ่นทำมือนี้ 
   3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม  จากนัน้ให้ตัวแทนกลุ่ม
รับอุปกรณ์  วัสดุ  จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสำรวจว่าอุปกรณ์  และวัสดุที่
ได้รับไปมีอะไรบ้าง  (ใบงานรูปสัตว์ กาวลาเทกซ์  สี กรรไกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. ครอูธิบายขัน้ตอนการประดิษฐ์หุ่นทำมือ  พร้อมสาธิตขั้นตอน
การทำ   
   5. ให้นักเรียนแต่ละคนประดิษฐ์หุ่นทำมือคนละ 1 ชิ้น โดยร่วมกัน
ทำงานเป็นกลุ่ม ครเูป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำ
เพ่ิมเติม 
   6. นักเรียนแตล่ะกลุ่มร่วมกันประเมินผลงาน  แล้วนำแสดงหน้าชั้น 
แล้วให้เพ่ือนในห้องร่วมกันประเมินว่าผลงานของแตล่ะกลุ่มมีความ
สวยงาม  ความสะอาด  มากน้อยเพียงใด กลุ่มใดบ้างที่ไม่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข  และกลุ่มท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขต้องปรับปรุงอย่างไร 
   7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปโดยแสดงความคิดเห็นดังนี้  
       - วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์หุ่นทำมือมีอะไรบ้าง 
       - มีลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นทำมืออย่างไร 
       - การประดิษฐ์หุ่นทำมือด้วยตัวเองมีประโยชน์อย่างไร 
       - นักเรียนไดค้วามรู้อะไร  และรู้สึกอย่างไรจากการประดิษฐ์หุ่น
ทำมือ 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์พ่ือสืบสอบ
ความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการ
ทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี 
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้อืน่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา 
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
ในชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่า 
การตัดสินใจของตนมีความเหมาะสม
อย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับ
เพ่ือนในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการที่เลือก
ไว้แล้วติดตามผลและประเมินผล 
การแก้ปัญหา 
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ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถตั้งเปา้หมายในการทำงาน และ
ตั้งใจทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียร
อดทน พยายามทำงานให้ดีที่สุดตาม
ความสามารถ 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะ
ผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดี
โดยมีกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน
ที่ดีเหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือ
ในการทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  
พยายามทำงานให้ดีที่สุดและช่วยเหลือ
เพ่ือน เพ่ือให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน
ร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิด
หาวิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่ม
แก้ปัญหา โดยสันติวิธี 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุล
พอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ใบงานรูปสัตว์ 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีไม้ 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล 
    ส่ิงที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์หุ่นทำมือ 

 
ตรวจใบงาน 

 
แบบตรวจใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   
ประเมินผลงานการประดิษฐ์ 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุง่มัน่ในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พรอ้มกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยีน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 

 
 

 
ชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
2 มีความประณีต สวยงาม เรียบร้อย    
3 มีข้ันตอนกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ    
4 เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด    
5 ความถูกต้องของงานตรงตามประเภทที่กำหนด    

รวม 
 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     .........../................./................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................................................................ ......................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................. ............................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................... .......................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..................... 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
......................................................... .....................................................................................................................
........................................................................................................................................... ................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
2. สาระสำคัญ 
 นกแสนสวยเป็นสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษเพ่ือใช้การละเล่นของเด็ก สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองโดย
เลือกวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆนำมาประดิษฐ์ให้เป็นรูปแบบตามทีต่้องการ  เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กให้มีความแข็งแรง ควบคุมการทำงานได้ดีขึ้น  ซึ่งนอกจากจะประหยัดรายจ่ายแล้ว 
 ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นชนิดอ่ืนๆได้อีกด้วย 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การประดิษฐ์ของเล่น 
 • การประดิษฐ์นกแสนสวย 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายการประดิษฐ์นกแสนสวยได้ถูกต้อง (K) 
  2.  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์นกแสนสวยได้อย่างเหมาะสม (P) 
  3.  เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์นกแสนสวยใช้เอง (A) 
  
5. สมรรถนะหลกั 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
      4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      5. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
      6. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                             เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 เรื่อง  การประดิษฐ์นกแสนสวย                               เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน.................................................................พ.ศ................................... 
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  มุ่งม่ันในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเรื่องการประดิษฐ์
นกแสนสวย ดังนี้ 
    - นักเรียนเคยประดิษฐ์นกแสนสวยหรือไม่  
    - นักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์ชนิดนี้มีวิธีทำอย่างไร 
   2. ครูนำตัวอย่างงานประดิษฐ์นกแสนสวยที่ทำขึ้น
เองให้นักเรียนดู แล้วให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ดังนี้ 
    - นักเรียนสามารถประดิษฐ์ด้วยตัวเองได้หรือไม่  
    - ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใดบ้างเพ่ือประดิษฐ์นก
แสนสวยนี้ 
 

 
 

   3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้น
ให้ตวัแทนกลุ่มรับอุปกรณ์ วัสดุ  จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม
สำรวจว่าอุปกรณ์  และวัสดุที่ได้รับไปมีอะไรบ้าง  
(กระดาษแข็ง กระดาษสี ตาสัตว์ กาวลาเทกซ ์ สีเมจิก  
กรรไกร) 
   4. ครูอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์นกแสนสวย 
พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำ   
   5. ให้นักเรียนแต่ละคนประดิษฐ์นกแสนสวย คนละ 
1 ชิ้น โดยรว่มกันทำงานเป็นกลุ่ม ครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้องและให้คำแนะนำเพ่ิมเติม 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันประเมินผลงาน  แล้ว
นำแสดงหน้าชั้น แล้วให้เพ่ือนในห้องร่วมกันประเมิน
ว่าผลงานของแต่ละกลุ่มมีความสวยงาม  ความสะอาด  
มากน้อยเพียงใด กลุ่มใดบ้างที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
และกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต้องปรับปรุงอย่างไร 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด 
และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบความ
ถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อ่ืน 
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสอบความรู้
เกี่ยวกับสิ่งของและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ 
และจติสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมภีาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกันแบบรวม
พลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้
ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตน และบอกได้ว่าการตัดสินใจ
ของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 
- ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง และร่วมมือกับเพ่ือน
ในการแก้ปญัหา โดยใช้วิธีการที่เลือกไว้แล้ว
ติดตามผลและประเมินผลการแก้ปัญหา 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- สามารถตั้งเปา้หมายในการทำงาน และตั้งใจ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ 
- ทำงานด้วยความเอาใจใส่ มีความเพียรอดทน 
พยายามทำงานให้ดีที่สุดตามความสามารถ 
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    7. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปโดยแสดงความ
คิดเห็นดังนี้  
       - วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์นกแสนสวยมี
อะไรบ้าง 
       - มีลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์นกแสนสวย
อย่างไร 
       - การประดิษฐ์นกแสนสวยด้วยตัวเองมี
ประโยชน์อย่างไร 
       - นักเรียนได้ความรู้อะไร และรู้สึกอย่างไรจาก
การประดิษฐ์นกแสนสวย 

การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
- ทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มที่ดีโดยมี
กระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงานที่ดี
เหมาะสม 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนับสนุนหรือ
โต้แย้งความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล 
- ร่วมทำงานกลุ่มกับเพื่อน ให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน รับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ใส่ใจในการทำงาน  พยายามทำงาน
ให้ดีที่สุดและช่วยเหลือเพ่ือน เพ่ือให้เกิด
ความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน 
- เมื่อการทำงานกลุ่มเกิดมีปัญหา ช่วยคิดหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และช่วยกลุ่มแก้ปัญหา โดย
สันติวิธ ี
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุลพอดี
โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
 2. ใบงานความรู้การประดิษฐ์นกแสนสวย 
 3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
 4. สีเมจิก 
 5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

    สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้เรื่องการประดิษฐ์นกแสนสวย 

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   
ประเมินผลงานการประดิษฐ์ 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไมมี่การกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไมม่ีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรยีน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                                         ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 

 
 

ชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
2 มีความประณีต สวยงาม เรียบร้อย    
3 มีข้ันตอนกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ    
4 เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด    
5 ความถูกต้องของงานตรงตามประเภทที่กำหนด    

รวม 
 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     .........../................./................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรอืพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมนิบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
.................................................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................................................................................
........................................................................ ......................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ....................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................ ..................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................. ............................................................................................
................................................................................................... ................................................................. ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
.................................................................... ..........................................................................................................
..................................................................................... ................................................................. ........................
....................................................................................................................................................................... ....... 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
              ( ................................................) 
       ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบความรู้ เรื่องการประดิษฐ์นกแสนสวย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. ตัดกระดาษเปน็วงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5นิ้ว 

3.นำกระดาษสีขนาด กว้าง 5 นิ้วยาว 8 นิว้  
พับครึ่ง 1 ครั้ง แล้วพับครึ่งอีก 3 ครั้ง 

4.  คลี่กระดาษออกมาแล้วนำมาพับตามรอย 
    โดยพบักลับไปกลับมาจนหมด 

2. พับครึ่งวงกลมแล้วเจาะรูตรงกลาง 1.5 ซ.ม 

5. พับจนหมดกระดาษ 6. นำกระดาษท่ีพับสอดเข้าไปในช่อง 
ที่เจาะรูไว้ 
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11. จะได้นกแสนสวย 

10. ตกแต่งให้สวยงามตามชอบ 9. ตัดกระดาษสีเหลืองตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม 
มาติดเป็นปากนก 

8. นำตาสัตว์มาติด 7. แล้วกางรอยพับให้กางออก 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เขา้ใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
       และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 
2. สาระสำคัญ 
    กระป๋องออมสินเป็นของใช้ที่ช่วยฝึกนิสัยการออม รู้จักใช้เงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่า การ
ประดิษฐ์กระป๋องออมสินด้วยตนเองช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และเสริมสร้าง
ทักษะ การประดิษฐ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 • การประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายการประดิษฐ์กระป๋องออมสินได้ถูกต้อง (K) 
  2.  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์กระป๋องออมสินได้อย่างเหมาะสม (P) 
  3.  เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์กระปอ๋งออมสินใช้เอง (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
       4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
      5. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
      6. ทกัษะชีวิตและความเจริญแหง่ตน 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    มุ่งม่ันในการทำงาน 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรยง์านประดิษฐ์                                       เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การประดิษฐ์กระป๋องออมสิน                            เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่.................................เดือน..............................................................พ.ศ...................................... 
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7. กจิกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการประดิษฐ์
กระป๋องออมสินจากวัสดุเหลือใช้ โดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
  •  นักเรียนรู้จักหรือเคยใช้กระป๋องออมสินหรือไม่ 
   (ตัวอย่างคำตอบ รู้จัก) 
  • นักเรียนเคยประดิษฐ์กระป๋องออมสินใช้เองหรือไม่ 
   (ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
   จากนั้นตัวแทนนักเรียนที่เคยประดิษฐ์กระป๋องออมสินใช้เอง
ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ และขั้นตอน 
การประดิษฐ์ให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนฟัง 
   2. นักเรียนร่วมกันสังเกตพัดกระดาษของจริง จากนั้นร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นโดยตอบคำถามร่วมกัน ดังนี้ 
 • การประดิษฐ์กระป๋องออมสินต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง 
  (ตัวอย่างคำตอบ กระป๋องหรือกล่อง  ไม้บรรทัด กรรไกร 
กระดาษห่อของขวัญ  กาว ดินสอ) 
   3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายขั้นตอนการประดิษฐ์กระป๋องออมสิน
และสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยร่วมกันเขียนขั้นตอนการประดิษฐ์ 
ลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
 

   4.  นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าเก่ียวกับการประดิษฐ์
พัดกระดาษ โดยร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
   •  ถ้าไม่มีกระป๋อง นักเรียนจะใช้วัสดุใดมาประดิษฐ์แทน 
    (ตัวอย่างคำตอบ กล่องกระดาษ ) 
   5.  นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การประดิษฐ์กระป๋องออมสินไดเ้อง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ทำให้
เกิดความภาคภูมิใจ และช่วยเสริมสร้างทักษะในการประดิษฐ์ 
   6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มทำหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง การประดิษฐ์
กระป๋องออมสินประกอบการอธิบายขั้นตอนการทำ 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดคน้ และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
โดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิและ
ผลงานของผู้อ่ืน 
สืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทัง้
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสร้างงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและ
มีภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อ่ืนให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้เกีย่วกับปริมาณ ความถี่ 
การจัดพ้ืนที่ การวัด และสถิติ เพ่ือ
สร้างทางเลือกในการทำงานและ
การสร้างอาชีพ 

1) เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
 

2) เจาะรูที่ฝากระป๋อง 
 

3) ตัดกระดาษห่อของขวัญตามขนาดของกระป๋อง 
 
 

4)  ทากาวที่กระป่องแล้วนำกระดาษห่อของขวัญติดให้รอบกระป๋อง 
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ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกีย่วกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   
  2. ใบความรูข้ั้นตอนการประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
  3. กระป๋องออมสิน 
  4. อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม 
  5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

    สิ่งทีวั่ดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์กระป๋อง
ออมสิน 

 
ตรวจผลงาน 

 
ใบงาน 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   
ประเมินผลงานการประดิษฐ์ 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุง่มั่นในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
รว่มใจพร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม 

 
 
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การม ี
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

    
เกณฑ์การให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
 

 
 
 
 

ชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    
2 มีความประณตี สวยงาม เรียบร้อย    
3 มีข้ันตอนกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ    
4 เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด    
5 ความถูกต้องของงานตรงตามประเภทที่กำหนด    

รวม 
 
 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                     .........../................./................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง 
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บันทกึผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................. ................................................................................................
..................................................................................... ........................................................................... ..............
....................................................................................................................................................................... ....... 
แนวทางแก้ปัญหา 
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................................ .................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... .......................................................
.............................................................................................................................. ................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 

                                                               ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบความรู้ 

เรื่องการประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. กระป๋องออมสินที่เราทำได้เอง 

1.อุปกรณ์การประดิษฐ์ 2.เจาะรูที่ฝากระป๋อง 3.  วัดขนาดของกระป๋อง 

5. ตัดกระดาษห่อของขวัญ 4. วัดกระดาษห่อของขวัญให้พอดี 6.นำกระดาษหุ้มให้รอบกระป๋อง 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป.2/2  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด 
 ง 1.1 ป.2/3  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 
2. สาระสำคัญ 
    การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการทำงาน และฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ผลงานให้
สำเร็จทำให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ใหม่ 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 • ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  บอกประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว (K) 
  2.  ออกแบบวิธีการนำเสนอประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว (P) 
  3.  เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
  1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
  3. ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
     4. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
       5. ทักษะชีวิตและการเจริญแห่งตน 
      6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  มหัศจรรย์งานประดิษฐ์                                            เวลาเรียน 9 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่..................................เดือน..............................................................พ.ศ...................................... 
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       7. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
6. คุณลักษณะอันถึงประสงค์ 
  มุง่มั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เดิม โดยการตอบคำถามร่วมกัน 
ดังนี้ 
  • จากชั่วโมงท่ีผ่านมานักเรียนได้ประดิษฐ์อะไรบ้าง 
เขียนคำตอบลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        •  การประดิษฐ์ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะใดบ้าง 
 (ตัวอย่างคำตอบ ทักษะการประดิษฐ์) 
  •  เมือ่นักเรียนทำงานประดิษฐ์ด้วยตนเองแล้ว นักเรียนรู้สึก
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ เกิดความภาคภูมิใจ) 
  •  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวลดค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง 
 (ตัวอย่างคำตอบ ไม่ต้องซื้อของใช้ส่วนตัว สามารถประดิษฐ์ใช้เองได้) 
   2. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
โดยตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเก่ียวกับประโยชน์ที่ได้จากการ
ประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวที่กลุ่มตนเองได้รับหลังจากประดิษฐ์ของใช้
ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ และแต่ละกลุ่มเขียนประโยชน์ที่ได้บน
กระดาน 
   3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว จากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 
 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 - ใช้ภ าษาไทยในการแลกเปลี่ ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 
- ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบ
สอบความรูเ้กี่ยวกับสิ่งของและ
เครือ่งใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทักษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

การประดิษฐ์ 

 

พดักระดาษ 
 

หุ่นท ามอื 
 

 

นกแสนสวย 
 

กระป๋องออมสนิ 
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   4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอ่านแถบประโยค
ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว และแถบประโยคที่ไม่ใช่
ประโยชน์ของของใช้ส่วนตัวพร้อมกันจนครบ จากนั้นร่วมกันจำแนก
แถบประโยคออกเป็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว และ
ไม่ใช่ประโยชน์ของของใช้ส่วนตัว ดังตัวอย่าง 
 
ประโยชน์ของการประดิษฐ์         ไม่ใช่ประโยชน์ของการประดิษฐ์ 
ของใช้ส่วนตัว                        ของใช้ส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการ
ประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยร่วมกันตอบคำถาม ดังนี้ 
 • การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวส่งเสริมความคิดของนักเรียน
อย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์โดยได้คิด
ออกแบบของใช้ส่วนตัวที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ) 
   6. นักเรียนร่วมกันคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและสรุปความคิด 
รวบยอดเก่ียวกับประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว โดย
ร่วมกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 
  • การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวจากเศษวัสดุเหลือใช้ช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างไร (ตัวอย่างคำตอบ นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ 
โดยช่วยลดปริมาณขยะ และเชื้อเพลิงในการกำจัดขยะ) 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดทำแผนภาพความคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว ลงในกระดาษสำหรับ 
ทำกิจกรรมพร้อมตกแต่งให้สวยงาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 

การทำงานแบบรวมพลังเป็นทมีและมี
ภาวะผู้นำ 
- กำหนดป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสร้างแรงบันกาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดข้ันสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความ
ถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพ
ที่เหมาะสม 
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
- ใช้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณ  ความถี่ 
การจัดพ้ืนที่  การวัด และสถิติ  เพ่ือ
สร้างทางเลือกในการทำงานและการ
สร้างอาชีพ 
ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในด้านการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
 

ได้ผลงานดี มีคุณภาพ 

 

เกิดความเบื่อหน่าย 

 
ส่งเสริมการคิดจำแนก 

 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

 
ฝึกการท างาน ฝึกความ

อดทน 
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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   8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจประหยัดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ ฝึกการทำงาน และฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ 

ประโยชน์ของ 
การประดิษฐ์ 
ของใช้ส่วนตัว 

ใช้เวลาว่างให้ 
เกิดประโยชน์ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ส่งเสริมความคิด 

สร้างสรรค์ 

ฝึกการทำงาน 
ฝึกความอดทน 

ได้ผลงานที่ดี 
มีคุณภาพมาใช้งาน 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1.  หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
  2. แถบประโยคประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
  3. กระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
  4. สีไม ้
  5. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

          สิ่งท่ีวัดและประเมนิ วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้
ส่วนตัว 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม   

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุง่มัน่ในการทำงาน   

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดบั 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
 แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 – 9 ดี 
5 – 7 พอใช้ 

ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมาย 
การทำงาน  
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม  
 
คำชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ลำดับที่ 
ชื่อ – สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความ
คิดเหน็ 

การ
ยอมรับฟัง

คนอ่ืน 

การ
ทำงาน 
ตามที่
ได้รับ

มอบหมาย 

ความ 
มีน้ำใจ 

การมี 
ส่วนร่วม 
ในการ

ปรับปรงุ 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

                                                               ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                            ............../.................../............... 

    
เกณฑก์ารให้คะแนน 

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ให้   3    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 – 15 ดี 
8 – 11 พอใช้ 
ต่ำกว่า 8 ปรับปรงุ 

 

 

บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ผลการจัดการเรียนรู้ 
........................................................................................... ...................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................... .
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................... ...................................................................................................
.......................................................................... ......................................................................................... ........... 
ปัญหาและอุปสรรค 
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... ....................................... 
แนวทางแก้ปัญหา 
............................................................................................................... ...............................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ .................................................................. 
 
       ลงชื่อ....................................................(ผู้สอน) 
              ( ................................................) 
        ตำแหน่ง  ................................................ 
 
 
ความคิดเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับมอบหมาย 
................................................................................................. .............................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................. ................................................................................ 
 
       ลงชื่อ..................................................(ผู้ตรวจ) 
             ( ................................................) 

      ตำแหน่ง..................................................... 
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ใบงานที่ 6.9   

ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว  

         

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของ 
การประดิษฐ์ 
ของใช้ส่วนตัว 
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แบบทดสอบหลังเรียน (มหัศจรรย์งานประดิษฐ์)  
 

ชื่อ ________________________________________________ เลขที่ ______ ชัน้ _____ 
 

นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน          หน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง 
 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 1  การออกแบบคือการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงาน 
 2  การออกแบบคือการนำชิ้นส่วนมาประกอบ 
 3  การออกแบบคือการวาดภาพตามแบบ 
2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ 
 1  เพ่ือนำวัสดุธรรมชาติที่มีวันหมดมาใช้ให้มากท่ีสุด 
 2  เพ่ือเพ่ิมเวลาและขั้นตอนในการทำงานให้มากข้ึน 
 3  เพ่ือความสะดวกในการใช้ตามลักษณะงาน 
3. ข้อใดไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน 
 1  ปากกา 
 2  โทรทัศน์ 
 3  ถาดพลาสติก 
4. ขัน้ตอนแรกของการประดิษฐ์พัดกระดาษคือข้อใด 
  1  ตั้งทิ้งไว้ให้กาวแห้ง 
 2  ออกแบบภาพร่าง 2 มิติ 
 3  ตัดกระดาษตามขนาดที่ต้องการ 
5. การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร 
 1  ประหยัดรายจ่าย 
 2  มีเพ่ือนเล่นมากขึ้น 
 3  ไม่ต้องช่วยทำงานบ้าน 
6. สิ่งของเครื่องใช้ใดที่ใช้จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ 
 1  หม้อหุงข้าว 
 2  กรรไกร 
 3  ปากกา 
7. กรรไกรมีประโยชน์อย่างไร 
 1. ตัดกระดาษ 
 2  ตัดกระจก 
 3  ตัดไม้  
 
 

ได้____________คะแนน 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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8. ข้อใดไม่ใช่การใช้กรรไกรอย่างปลอดภัยและถูกวิธี 
 1  มีสมาธิขณะใช้กรรไกรตัดวัสดุ 
 2  ไม่หยอกเล่นกันขณะใช้กรรไกร 
 3  ใช้เสร็จแล้วไม่เช็ดทำความสะอาด 
9. พัดกระดาษควรทำจากกระดาษชนิดใดจึงจะทนทาน 
 1  กระดาษหนังสือพิมพ์ 
 2  กระดาษห่อของขวัญ 
 3  กระดาษแข็ง 
10. ถ้าไม่มีกระดาษนิตยสารจะใช้วัสดุใดปะติดตกแต่งกล่องกระดาษใส่เครื่องเขียน 
 1  กระดาษชำระ 
 2  กระดาษห่อของขวัญ 
 3  กระดาษสมุดบันทึก 
 

 
               เฉลย 
  1.      1  6.      3 
  2.      3  7.      1 
  3.      1  8.      3  
  4.      3  9.      3  
  5.      1                        10.  2  
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ที่ปรึกษา 
นายเกรียงไกร   จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
นางสาวนฤมล กังวาลไกล หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ 

 
คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

นายวีระชาติ  ภาษีชา ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
                                            หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นายนรินทร์  บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 หน่วยศึกษานิเทศก์  สำนักการศึกษา 

นางศศิวรรณ์  ศรีธนาอุทัยกร                 ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  

       โรงเรียนวัดคลองภูมิ   สำนักงานเขตยานนาวา 
 

คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภานันท์  สนใจ ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
  โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) 
                                                                             สำนักงานเขตบางบอน  

               นางสาวรัศมี  จิตวิมลนิมิต ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ 

  โรงเรียนวัดมะลิ  สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
           นางเมตตา  เสียมทอง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

       โรงเรียนวัดสังฆราชา  สำนักงานเขตลาดกระบัง 

 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 

นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
  หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  และการจัดการเรียนรู้ 

นางวาสนา รังสร้อย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

นางนริศรา ริชาร์ดสัน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 

นางสาวนุชนาจ ประภาวะเก ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 
ผู้ออกแบบปก 

นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ์ 
  สำนักการศึกษา 


