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คำนำ 
   
 

แผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วย รวม 40 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รอบรู้งานบ้าน จำนวน 3 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสื้อผ้าน่ารู้ จำนวน 3 
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นักโภชนาการน้อย จำนวน 5 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรียนรู้งาน
เกษตร จำนวน 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สนุกสนานงานช่าง จำนวน 5 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 เรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ จำนวน 15 ชั่วโมง 

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข ค้นพบความสามารถและความถนัดของตน จนนำไปสูก่ารพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพในที่สุด  

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนจะนำแผนการจัดการเรียนรู้เล่มนี้ ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา การงานอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 40 ช่ัวโมง 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน  อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียนกับปลายภาค  80 : 20 

 
 

หน่วยท่ี 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชีว้ัด 

 
สมรรถนะหลกั 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

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

 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชวีติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลงัเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง ครอบครัว และสว่นรวม
ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ต้องใชว้ัสด ุอุปกรณ์ 
และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน ทำงานอย่างเป็น
ขั้นตอน ตามกระบวนการทำงาน ดว้ยความสะอาด 
รอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทักษะการคิด แกป้ัญหา
เป็น  มีความคิดริเริ่มในการทำงาน  มีทักษะการสื่อสาร  
กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์และสามารถนำความรู้ 
และทักษะต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวันได ้ 

6 12 3 

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

1.ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 

การเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศจะทำให้
ร่างกายอบอุน่มคีวามอบอุ่นหรือเย็นสบายตามสภาพ
อากาศ การสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสเป็นการ
แสดงมารยาทที่ด ีเสริมความมั่นใจของตนเองเป็นที่ชื่น
ชมของผู้พบเห็น การซ่อมแซมเสื้อผ้าของตนเองด้วย
วิธีการเนา จะทำให้ ประหยัดค่าใช้จา่ยในการจา้งช่าง

3 6 1 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐาน
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และตัวชีว้ัด 

 
สมรรถนะหลกั 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

6.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

ซ่อม ใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน  มีเหตุผล มีทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น  มีความคิด
ริเริ่มในการทำงาน  มีทักษะการสื่อสาร  กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และสามารถนำความรู ้และทักษะ
ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้ 

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

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
6.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

การถนอมอาหารและการเก็บรักษาอาหารอยา่งถกูวิธ ี
จะช่วยยืดอายุอาหารใหน้านขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร จะช่วยให้ประกอบอาหารได้ถูกตอ้ง
ตามข้ันตอน อาหารน่ารบัประทาน มีรสชาติด ีสะอาด 
ปลอดภัยต่อการบริโภค และประหยัดค่าใช้จา่ย 
ใช้ทักษะการทำงานรว่มกัน  มีเหตุผล มีทกัษะชีวติ 
ทักษะอาชีพ ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น  มีความคิด
ริเริ่มในการทำงาน  มีทักษะการสื่อสาร  กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และสามารถนำความรู ้และทักษะ
ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันและเป็นพื้นฐาน
เพื่อการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

5 10 3 

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

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 

การปลูก และดูแลรักษาผักสวนครวัให้ได้ผลผลิตที่ดีต้อง
ทำตามหลักการที่ถูกต้อง ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ใช้ทกัษะการทำงานรว่มกัน  

6 12 3 
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หน่วยท่ี 

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้
และตัวชีว้ัด 

 
สมรรถนะหลกั 

 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

80 20 

   ป. 3/3 
 

3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
6.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 

มีเหตุผล มีทักษะชีวิต ทกัษะอาชีพ ทักษะการคดิ 
แก้ปัญหาเป็น  มีความคดิริเริ่มในการทำงาน  มีทกัษะ
การสื่อสาร  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และสามารถ
นำความรู้ และทักษะตา่งๆไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้และเป็นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต 

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

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสบืสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
6.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

การบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตวัอย่าง
ถูกวิธี จะชว่ยยืดอายุการใช้งาน มีความปลอดภัย 
ประหยัดค่าใช้จา่ยในการซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตัว 
ใช้ทักษะการทำงานรว่มกัน  มีเหตุผล มีทกัษะชีวติ 
ทักษะอาชีพ ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น  มีความคิด
ริเริ่มในการทำงาน  มีทักษะการสื่อสาร  กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และสามารถนำความรู ้และทักษะ
ต่างๆ ไปประยุกตใ์ช้ในชวีิตประจำวันได้และเป็นพื้นฐาน
เพื่อการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 
 
 
 

5 10 2 
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6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ ์ ง 1.1 
  ป. 3/1  
  ป. 3/2  
  ป. 3/3 
 

1.ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2.การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
3.ทักษะชีวติและความเจริญแห่งตน 
4.ทักษะการคิดขั้นสูง และนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมี
ภาวะผู้นำ 
6.ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ 
 

การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ อย่างเป็นข้ันตอน 
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นการเพิ่มมูลคา่ของวัสดใุน
ท้องถิ่น ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใชจ้า่ย และ
สร้างอาชีพโดยสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสรา้งรายได้ 
ใช้ทักษะการทำงานรว่มกัน  มีเหตุผล มีทกัษะชีวติ 
ทักษะอาชีพ ทักษะการคดิ แก้ปัญหาเป็น  มีความคิด
ริเริ่มในการทำงาน  มีทักษะการสื่อสาร  กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ์และสามารถนำความรู ้และทักษะ
ต่างๆไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้และเป็นพื้นฐาน
เพื่อการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

15 30 8 

รวม 40 80 20 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รอบรู้งานบ้าน 
 
 
แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม (ง 1.1 ป.3/1) 
 2. ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน (ง 1.1 ป.3/2) 
 3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

• การพูดแสดงความคดิเห็น 
• การพูดหน้าชั้นเรียน  
• การจดบันทึก 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์  
• การทำแผนภาพความคดิ 
 

สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
• การนำความรู้ไปเผยแพร่ 
 ภายในโรงเรียน 

รอบรู้งานบ้าน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 1 รอบรู้งานบ้าน         เวลาเรยีน 6 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง ความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน.....................................................................พ.ศ. ............................... 
 
1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
    ง  1.1   ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
 
2. สาระสำคัญ 
 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวมเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนควรจะทำ
อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อฝึกการพึ่งพาตนเอง  ฝึกการมีระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิก
ในครอบครัวและบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ความหมายของงานบ้าน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความสำคัญของการทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม  (K) 
 2. วาดภาพและระบายสงีานบ้านที่เคยทำ  (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสว่นรวม  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับงานบ้าน
ที่นักเรียนเคยทำโดยครใูช้คำถาม พร้อมทั้งภาพดงันี ้

 นักเรียนเคยทำงานบ้านอะไรบ้าง   
(ตัวอย่างคำตอบ  กวาดบ้าน  ล้างจาน) 

 งานบ้านที่นักเรียนเคยทำมีประโยชน์อย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ  กวาดบ้านทำให้บ้านสะอาด  ลา้งจานทำให้จาน
สะอาด) 

 เมื่อนักเรียนสามารถทำงานบ้านดังกลา่วได้ดว้ยตนเอง   
นักเรียนรู้สึกอย่างไร    
(ตัวอย่างคำตอบ  ภูมใิจ) 

 
   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟงัว่า  การทำงานเพือ่ช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัว  และส่วนรวมเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทกุคนควรจะทำ 
อย่างสม่ำเสมอ  เพือ่ฝึกการพึ่งพาตนเอง  ฝกึการมีระเบียบวินัยในการ
ดำเนินชีวิต  ชว่ยแบ่งเบาภาระของสมาชกิในครอบครัวและบุคคลที่อยู่
ร่วมกันในสังคม  พร้อมกบัยกตัวอย่างการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  
การทำงานเพื่อชว่ยเหลือครอบครัว  และการทำงานเพื่อช่วยเหลือ 
ส่วนรวมให้นักเรียนฟัง 
   3. ให้นักเรียนสังเกตภาพ  3  ภาพ  ได้แก่  ภาพเด็กจัดเก็บของเล่น  
(ภาพที่  1)  ภาพเด็กกวาดบ้าน  (ภาพที ่ 2) ภาพเด็กเก็บขยะใน
สวนสาธารณะ (ภาพที ่ 3) แลว้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้
คำถามดังนี ้   

 
 ภาพที่  1  เป็นภาพอะไร  (ตวัอย่างคำตอบ  ภาพเด็ก

จัดเก็บของเล่น) 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจงานบ้านที่นกัเรียน
เคยทำ การใช้คำศพัท์ที่เหมาะสม
กับการสนทนากับคร ู
การสืบสอบทางวทิยาศาสตรแ์ละ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์เพื่อสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้ง
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะ
การสร้างงาน การมีลักษณะนิสัย
ทำงานอย่างกระตือรือรน้ ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 ภาพที่  1  เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  หรือ

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือครอบครัว  หรือการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม  (ตัวอย่างคำตอบ  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง) 

 
 
 ภาพที่  2  เป็นภาพอะไร  (ตวัอย่างคำตอบ  ภาพเด็ก 

กวาดบ้าน) 
 ภาพที่  2  เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  หรือ

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือครอบครัว  หรือการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม (ตัวอยา่งคำตอบ  การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว) 

 
 ภาพที่  3  เป็นภาพอะไร  (ตวัอย่างคำตอบ ภาพเด็ก 

เก็บขยะในสวนสาธารณะ) 
 ภาพที่  3  เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  หรือ

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือครอบครัว  หรือการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม (ตัวอยา่งคำตอบ  การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม) 
   4. ให้นักเรียนแต่ละคนวาดภาพและระบายสีงานบ้านที่เคยทำพรอ้ม
เขียนอธิบายภาพว่าเป็นการทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง  หรือการ
ทำงานเพื่อชว่ยเหลือครอบครัว  หรือการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม  
แล้วจัดแสดงรว่มกันในรปูแบบป้ายนิเทศ 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าภาพวาด
และคำอธิบายภาพของนักเรียนแต่ละคนสอดคล้องกันหรือไม่  ถ้าไม่
สอดคล้องกัน  ควรปรับเปลีย่นอย่างไร  
   6. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี ้
   เพราะเหตุใดทุกคนตอ้งทำงานบ้าน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   7. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  การทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครวั  และส่วนรวม  ฝึกการพึ่งพาตนเอง  ฝึกการมี
ระเบียบวินัยในการดำเนินชวีิต  ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกใน
ครอบครัวและบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม 

 
 
 

 
8. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

 1. ภาพของเล่นและของใช้ส่วนตวั 
 2. แหล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร ์

 
9. การวัดและประเมินผล 

 1. ประเมินความรู ้เรื่อง การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 

 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



11 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชพี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รอบรู้งานบ้าน         เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม    เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน................................................................พ.ศ. .................................. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 

 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
   มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
 ตัวชี้วัด 
    ง  1.1   ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 

 
2. สาระสำคัญ 

กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม  ได้แก่  วางแผนการทำงาน
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  และประเมินผลการทำงาน มีส่วนช่วยในการประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน  
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงาน  และผลงานที่ได้มีคุณภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง  ครอบครวั  และส่วนรวม 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม (K) 
 2. เขียนแผนภาพกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมอย่างมีกระบวนการ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 6. ทกัษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเหน็โดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี ้

 เพราะอะไรการทำงานต้องมีขั้นตอน 
   2. ครูติดแผนภาพกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัว  และส่วนรวมบนกระดาน  แลว้อธิบายให้นักเรียนฟังพร้อม
ยกตัวอยา่งประกอบ ดังนี้   
      การวางแผนการทำงาน  เป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน  
กำหนดวิธกีารทำงาน  และกำหนดวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทำงาน  เช่น  
นักเรียนต้องการกวาดบ้าน  ก็ต้องกำหนดเป้าหมายว่าจะกวาดบ้านให้
สะอาด  กำหนดวิธีการทำงานว่าจะกวาดบ้านให้สะอาดดว้ยวิธใีด  
กำหนดวัสดอุุปกรณ์ที่จะใช้กวาดบ้าน  ได้แก่ ไมก้วาด ที่ตกัผง เป็นต้น 
      การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้  เป็นการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการ
ทำงาน  และวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานตามที่วางแผนไว้  เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย  เช่น  การกวาดบ้านให้สะอาดโดยใช้วิธีการและวัสดุ
อุปกรณ์ที่วางแผนไว้  เป็นต้น 
      การประเมินผลการทำงาน  เป็นการตรวจดูผลงานที่ทำไปแล้วว่า
สำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่  มีข้อบกพร่องอย่างไร  จะได้ปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น  เช่น  ตรวจดูผลงานการกวาดบ้านวา่สะอาดหรือไม่  ถ้าไม่
สะอาดควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
      กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสว่นรวม  
ได้แก่  วางแผนการทำงาน  ปฏิบัติงานตามแผนทีว่างไว ้ และ
ประเมินผลการทำงาน มสี่วนช่วยในการประหยัดเวลา  ประหยัด
แรงงาน  ประหยัดคา่ใชจ้่ายในการทำงาน  และผลงานที่ได้มีคุณภาพ 
 

 
แผนภาพกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และ
ส่วนรวม 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ
เรื่องราวงา่ยๆ ที่ผู้อื่นตอบคำถาม 
อย่างตั้งใจ มีมารยาท เข้าใจและ
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่าง 
จากตน 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว 
กล้าคิดกล้าทำ เพื่อให้เข้าใจใน
เหตุผลและผลของปรากฏการณ์นั้น 
สนุกที่จะคิดหาข้อมูล สำรวจ
ตรวจสอบสิ่งต่างๆ เพื่อให้ได้คำตอบ
ในเรื่องที่อยากรู ้
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- รูจ้ักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้
และสิง่ที่ทำไม่ได้ มวีินัยในการ
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติทำกิจวัตร
ประจำวันได้อยา่งพอดีพอเหมาะ 
กับวัย 
- ควบคุมอารมณ์ของตนได้และปรับ
ตนให้ทำกิจกรรมต่างๆ รว่มกับ
เพื่อนๆได้ มีสัมมาคารวะและปฏิบัติ
ตนต่อผูอ้ื่นได้อยา่งเหมาะสมกับบาท
บทของตน 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการทำงาน 

ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 

การวางแผนการทำงาน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   3. แบ่งนักเรียนเป็น  3  กลุ่ม  ครูแจกแถบประโยคกระบวนการ
ทำงานบ้านให้กลุ่มละ  1  ชดุ  ชุดละ  3  แถบประโยค  แล้วครูอ่าน
ข้อความในแถบประโยคให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านตาม  จากนั้นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัเรียงลำดับแถบประโยคกระบวนการทำงาน
บ้านในรูปแบบแผนภาพความคดิแบบขั้นบันไดบนกระดาน 
   4. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า 
การเรยีงลำดับแถบประโยคกระบวนการทำงานบ้านของแต่ละกลุ่ม
ถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร  
   5. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  กระบวนการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม  ช่วยให้การทำงาน
ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน  ประหยัดคา่ใชจ้่าย  และผลงานที่ได ้
มีคุณภาพ 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
รู้จักตนเอง มีเป้าหมายในการ
ทำงานและพยายามทำงานให้สำเร็จ
ตามเป้าหมายมีทักษะและลักษณะ
นิสัยที่ดีในการทำงาน มคีวาม
รับผิดชอบ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
สามารถสรุปความเข้าใจของตนเอง
และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ๆได้ และ
สามารถชี้แจงเหตุผลของการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตนและบอกได้ว่า
การตัดสินใจของตนมีความ
เหมาะสมอย่างไร 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  แผนภาพกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสว่นรวม 
          2.  แถบประโยคกระบวนการทำงานบ้าน  3  ชดุ  ชุดละ  3  แถบประโยค 

 
ชุดที่ 1 

 
ชุดที่ 2 

 
 
 
 
 

 กำหนดเป้าหมายในการถูบ้าน 

 กำหนดวิธีการถูบ้าน 

 กำหนดวัสดุอุปกรณ ์

ในการถูบ้าน 

 

ถูบ้านตามวิธีการและใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีวางแผนไว้เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย 

ตรวจดูว่าพื้นบ้านที่ถูสะอาดหรือไม่  
ถ้าไม่สะอาดจะปรับปรุง 

แก้ไขอย่างไร 

 กำหนดเป้าหมายในการซักผ้า 

 กำหนดวิธีการซักผ้า 

 กำหนดวัสดุอุปกรณ ์

ในการซักผ้า 

 
 

ซักผ้าตามวิธีการและใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีวางแผนไว้เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย 

ตรวจดูว่าผ้าที่ซักสะอาดหรือไม ่

ถ้าไม่สะอาดจะปรับปรุง 

แก้ไขอย่างไร 
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ชดุที่ 3 

 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2. เครื่องมือ 
  2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม (ในชั้นเรียน) 
  2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
  3.1 การประเมินผลตามแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในชั้นเรียน) 

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผา่น 
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 

คะแนน  9-10  ระดับ   ดีมาก 
   คะแนน  7-8   ระดับ   ดี 
   คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
   คะแนน  0-4   ระดับ   ควรปรับปรุง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 กำหนดเป้าหมายในการล้างจาน 

 กำหนดวิธีการล้างจาน 

 กำหนดวัสดุอุปกรณ ์

ในการล้างจาน 

    
 

ล้างจานตามวิธีการและใชว้ัสดุ
อุปกรณ์ท่ีวางแผนไว้เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย 

 

ตรวจดูว่าจานที่ล้างสะอาดหรือไม่  
ถ้าไม่สะอาดจะปรับปรุง 

แก้ไขอย่างไร 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในชอ่งรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ให้ร่วมมือในการ
ทำกิจกรรม 

กล้าแสดง 
ความคดิเห็น 

ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน

กระตือรือร้น 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          

 
เกณฑ์การประเมิน 
          ผา่นตั้งแต ่ 2  รายการถือว่า  ผ่าน   

ผ่าน      1  รายการถือวา่  ไมผ่่าน 
 

        ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
        ( ............................................) 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน  
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.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รอบรู้งานบ้าน        เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง : การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรยีนและ 
การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน       เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................ เดือน..................................................................พ.ศ. .................................. 
 
1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
ป.3/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
ป.3/3  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดความรอบคอบ  และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง  ได้แก่  การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาด
กระเป๋านักเรียนต้องใช้วสัดุ  อุปกรณ์และเครื่องมอืตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตาม
กระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ  เพื่อให้อุปกรณ์การเรียนไม่สูญหาย  ค้นหาและหยิบ
ใช้ได้ง่าย  กระเปา๋นักเรียนสะอาด  ไม่ชำรุดและดใูหม่อยู่เสมอ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนต้องใช้วัสดุ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           1. อธิบายวธิีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรยีนและการทำความสะอาดกระเป๋า
นักเรียน (K) 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนตามกระบวนการทำงาน (P) 
 3. ทำงานด้วยความสะอาด  รอบคอบ (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนสำรวจสิง่ของเครื่องใช้ที่อยู่ในกระเปา๋ของนักเรียนแล้ว
ร่วมกันแสดงความคดิเห็นโดยครูใชค้ำถามดังนี้ 

 ในกระเป๋าของนักเรียนมีอะไรบ้าง  (ตัวอย่าง
คำตอบ  ดินสอ  ยางลบไม้บรรทัด  สมุด  หนังสือ) 

 สิ่งที่อยู่ในกระเป๋ามีประโยชน์อย่างไร  (ตัวอยา่ง
คำตอบ ใช้สำหรับเขยีนหนังสอื) 

 ถ้าไม่ต้องการให้สิ่งที่อยูใ่นกระเป๋าหายนักเรียน
ต้องทำอยา่งไร (ตัวอย่างคำตอบ  จัดเก็บให้ดี  ไมล่ืมทิ้งไว้ที่
อื่น) 

   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังว่าสิ่งที่อยูใ่นกระเป๋าของนักเรียน  เช่น 
สมุด  หนังสือ  ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทดั  เรียกว่า  อุปกรณ์การเรียน  
ซึง่อุปกรณ์การเรียนเหล่านี้ควรจัดเตรียมให้ดีโดยจัดเตรียมสมดุหนังสือ
ตามตารางเรียนในแต่ละวัน  เหลาดินสอให้แหลม  ใส่ไสด้ินสอกดแล้ว 
เก็บลงกล่องดินสอพร้อมยางลบ  เก็บไม้บรรทัดใส่ซองแล้ววางลงใน 
กระเป่านักเรียน 
    จากนั้นครูตดิแผนภาพกระบวนการจดัเตรยีมอุปกรณ์การเรียน 
การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนไว้บนกระดานแล้วอธิบาย
รายละเอียดในแผนภาพให้นักเรียนฟัง 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆเรื่องราวงา่ยๆ 
ที่ผู้อื่นตอบคำถาม อยา่งตั้งใจ มีมารยาท เข้าใจ
และเพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนที่มีต่อ
เรื่องที่ฟัง ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่าง 
จากตน 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้คิดกลา้ทำ 
เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลและผลของปรากฏการณ์
นั้น สนุกที่จะคิดหาข้อมลู สำรวจตรวจสอบสิ่ง
ต่างๆ เพือ่ให้ได้คำตอบในเรื่องที่อยากรู ้
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- รูจ้ักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งที่
ทำไม่ได้ มวีินับในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติทำ
กิจวัตรประจำวันได้อยา่งพอดีพอเหมาะกับวัย 
- ควบคุมอารมณ์ของตนได้และปรับตนให้ทำ
กจิกรรมตา่งๆ ร่วมกับเพือ่นๆได้ มีสัมมาคารวะ
และปฏิบัติตนต่อผูอ้ืน่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
รู้จักตนเอง มีเป้าหมายในการทำงานและ
พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมีทักษะ 
และลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีความ
รับผิดชอบ 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมภีาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกันแบบ
รวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคดิเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
สามารถสรุปความเข้าใจของตนเองและแสดง
ความคดิเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้ 
และสามารถชี้แจงเหตุผลของการตดัสินใจใน
เรื่องต่างๆ ในชีวติประจำวันของตนและบอกได้
ว่าการตดัสินใจของตนมคีวามเหมาะสมอย่างไร 

๑. การวางแผนการทำงาน 

1. กำหนดเป้าหมายในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
     เพื่อป้องกันการสูญหาย 
     เพื่อให้ค้นหาหยิบใช้ได้ง่าย 
2. กำหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
    1) รวบรวมอปุกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมาไว้ที่
เดียวกัน 
    2) แยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนังสือ 
    3) เก็บเครื่องเขียนไว้ในกล่อง สมุดหนังสือเก็บไว้ในกระเป๋า 
        โดยจัดตามตารางเรียนแต่ละวัน หรือเก็บไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือ 
๒. ปฏิบัติงานตามแผน 

จัดเตรียมอุปกรณ์การเรยีนตามแผนที่วางไว ้

๓. ประเมินผลการทำงาน 

ตรวจผลงานวา่สำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่  มีข้อบกพร่อง
อย่างไร   
จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   3. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับข้ันตอนการจัด 
เตรียมอุปกรณ์การเรียน  การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนโดยครู 
ใช้คำถามดังนี้               
        การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมีข้ันตอนอย่างไร  
        การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนมีขั้นตอนอย่างไร    
   จากนั้นให้นักเรียนออกมาช่วยกันเรียงลำดับแถบประโยคขั้นตอน 
การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋า
นักเรียนในรูปแบบแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดบนกระดานดังนี้ 

 
แผนภาพขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 

 
แผนภาพขั้นตอนการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน 

   จากนั้นครอูธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง  ได้แก่  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำ
ความสะอาดกระเป๋านักเรียนต้องใชว้ัสด ุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรง
กับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาด 
ความรอบคอบ  เพื่อให้อปุกรณ์การเรียนไม่สูญหาย  ค้นหาและหยิบ
ใชไ้ด้ง่าย  กระเป๋านักเรียนสะอาด  ไม่ชำรุดและดใูหม่อยู่เสมอ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   4. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแผนภาพ
ขั้นตอนการจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาด
กระเป๋านักเรียนที่นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับถูกตอ้งหรือไม่ ถ้าไม่
ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย
ดังนี้ 
    ถ้าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนหาย  นักเรียนจะทำ
อย่างไรเป็นอันดับแรก 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  การจัดเตรียมอุปกรณ์การ
เรียน 
และการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนต้องใช้วสัดุ  อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตาม
กระบวนการ 
ทำงานดว้ยความสะอาด  ความรอบคอบ  อุปกรณ์การเรียนจะไม่สูญ
หาย  ค้นหาและหยิบใช้ได้ง่าย  กระเป๋านักเรียนสะอาด  ไม่ชำรุดและ
ดูใหม่ 
อยูเ่สมอ 
   7. ให้นักเรียนจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและทำความสะอาด
กระเป๋านักเรียนที่บ้าน  โดยมีผู้ปกครองชว่ยตรวจสอบความถูกต้อง 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  สิ่งของเครื่องใชใ้นกระเป๋าของนักเรียน 
          2.  แถบประโยคขั้นตอนการจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดและประเมินผล 
   สังเกตพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 2. เครื่องมือ 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่มกิจกรรม   
 3. เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินผลตามแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ 
ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน 

ให้ความรว่มมือ
ในการทำ
กิจกรรม 

กล้าแสดง 
ความคดิเห็น 

ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน

กระตือรือร้น 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          

 
เกณฑ์การประเมิน 
          ผา่นตั้งแต ่ 2  รายการถือว่า  ผ่าน   

ผ่าน      1  รายการถือวา่  ไมผ่่าน 
         

ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
               ( ............................................)  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รอบรู้งานบ้าน         เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง : การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน................................................................พ.ศ. .................................... 
 
1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
 
 ตัวชี้วัด 

ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
ป.3/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
ป.3/3  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาดความรอบคอบ  และอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง  เช่น  การทำความสะอาดรองเทา้นักเรียน  ต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด 
ความรอบคอบ  เพื่อให้รองเท้าสะอาดสวยงาม  ดใูหม่อยู่เสมอและใช้งานได้นาน  
 
3. สาระการเรียนรู ้
  การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนต้องใช้วัสด ุ
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
           1. อธิบายวธิีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรยีนและการทำความสะอาดกระเป๋า
นักเรียน (K) 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนตามกระบวนการทำงาน (P) 
 3. ทำงานด้วยความสะอาด  รอบคอบ (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 6. ทกัษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นโดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี้ 

 รองเท้าอะไรใช้บ่อยที่สุด 
   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังว่ารองเท้าที่สวมใสใ่นชีวิตประจำวันม ี
หลายชนิด  เชน่  รองเทา้แตะ  รองเท้านักเรียนทีท่ำด้วยหนัง  รองเทา้
ผ้าใบ  เป็นต้น  ซึ่งเมื่อสวมใส่ไปยังสถานที่ต่างๆ  ต้องเหยียบย่ำดินโคลน
หรือน้ำ  อาจทำให้รองเท้าเปรอะเปื้อนหรือสกปรกได ้ ดังนั้น จึงควรทำ
ความสะอาดรองเทา้อยู่เสมอเพื่อใหม้ีรองเท้าที่สะอาด  สวยงามไว้สวมใส่
ไปอีกนาน 
 จากนั้นครตูิดแผนภาพกระบวนการทำความสะอาดรองเทา้
นักเรียนไว้บนกระดาน  แล้วอธิบายรายละเอียดในแผนภาพให้นักเรียนฟัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆ
เรื่องราวงา่ยๆ ที่ผู้อืน่ตอบคำถาม  
อย่างตั้งใจ มีมารยาท เข้าใจและ
เพลิดเพลินกับสิ่งที่ฟัง สามารถตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึก และความ
คิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่าง 
จากตน 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
ใชว้ิธกีารทางวทิยาศาสตร์เพื่อสืบ
สอบความรู้เกี่ยวกับสิง่ของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้ง 
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะการ
สร้างงาน การมีลักษณะนิสัยทำงาน
อย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

๑ วางแผนการทำงาน 

๒ ปฏิบัติงานตามแผน 

1. กำหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดรองเท้า 
     เพื่อให้รองเท้าสะอาด  และใช้งานได้นาน 
2. กำหนดวิธีการทำความสะอาดรองเท้า 

ทำความสะอาดรองเท้าตามที่วางแผนไว้ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 

   3. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับข้ันตอนการทำความ
สะอาดรองเทา้นักเรียนโดยครูใช้คำถามดังนี ้ 
 การทำความสะอาดรองเท้านักเรียนมีขั้นตอนอย่างไร    

จากนั้นให้นักเรียนออกมาช่วยกันเรียงลำดับแถบประโยคขั้นตอนการทำ
ความสะอาดรองเทา้นักเรียนในรูปแบบแผนภาพความคดิแบบขั้นบันได
บนกระดานดังนี ้

 
 
 
 
 

แผนภาพขั้นตอนการทำความสะอาดรองเทา้นักเรียน 
   จากนั้นครอูธิบายให้นกัเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  การทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง  เช่น  การทำความสะอาดรองเทา้นักเรียนต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงานดว้ยความสะอาด  ความรอบคอบ  เพื่อใหร้องเท้าสะอาดสวยงาม  
ดูใหม่อยู่เสมอและใช้งานได้นาน 
   4. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแผนภาพ
ขั้นตอนการทำความสะอาดรองเทา้นักเรียนที่นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับ
ถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้อง  ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
 

ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
ควบคุมอารมณ์ของตนได้และปรับ
ตนใหท้ำกิจกรรมต่างๆ รว่มกับ
เพื่อนๆได้ มีสัมมาคารวะและปฏิบัติ
ตนต่อผู้อื่นได้อยา่งเหมาะสมกับบาท
บทของตน 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
รู้จักตนเอง มีเป้าหมายในการทำงาน
และพยายามทำงานให้สำเร็จตาม
เป้าหมายมีทักษะและลกัษณะนิสัยที่
ดีในการทำงาน มีความรบัผิดชอบ  
ทักษะการคิดขัน้สูงและนวัตกรรม 
สามารถสรุปความเข้าใจของตนเอง
และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ได้ และสามารถ
ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ ในชีวติประจำวันของตนและ
บอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมีความ
เหมาะสมอย่างไร 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผูน้ำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 

๓ ประเมินผลการทำงาน 

ตรวจดูผลงานว่าสำเร็จตรงเป้าหมายหรือไม่มี
ข้อบกพร่องอย่างไรจะไดป้รับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

๓ เก็บรองเท้าไว้ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก 

๒ ทำความสะอาดรองเท้าตามชนิดของรองเท้า 

๑  เคาะฝุ่นออกจากรองเท้า 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  การทำความสะอาดรองเทา้
นักเรียนต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกบัลักษณะงาน  ทำงาน
อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด 
ความรอบคอบ  รองเท้าสะอาดสวยงาม  ดูใหม่อยู่เสมอและใช้งานได้นาน  
   6. ให้นักเรียนทำความสะอาดรองเท้านักเรียนที่บ้าน  โดยมีผู้ปกครอง
ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  และทำใบงานที่  1 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แถบประโยคขั้นตอนการทำความสะอาดรองเท้านักเรียน 
          2. ใบงานที ่ 1 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  1.2 ตรวจใบงานที่  1 
 2. เครื่องมือ 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่มกิจกรรม   
 3. เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินผลตามแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม   ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ 

ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
 

ความรู้เพิม่เติมสำหรับครู 
วิธีดับกลิ่นรองเท้า 

 1.  หลังจากเลกิใชร้องเท้าในแต่ละวันให้วางก้อนการบูรลงในรองเท้าทิ้งไว้ข้ามคืนทุกครั้ง 
 2.  โรยเกลือลงในรองเทา้ตอนกลางคืนแล้วปัดทิ้งในตอนเช้า 
 3.  โรยผงฟ ูใส่ในรองเท้า และทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ผงฟูดูดซับกลิ่น  แล้วเคาะออกใหห้มดก่อนใช้งาน  
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ใบงานที่ ๑  เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
 

วันที่ ........................ เดอืน ...............................................พ.ศ. ............................. 
ชื่อ .............................................................................................เลขที่ ......................................... 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  ทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนและทำความสะอาดรองเท้า
นักเรยีนที่บ้าน  โดยมีผู้ปกครองช่วยตรวจสอบความถูกต้อง  จากนั้นบันทกึผลลงในแบบบันทึกด้วยการเขียน
เครื่องหมาย  ✓ ลงใน    และตอบคำถาม 
 
1. การจดัเตรียมอุปกรณก์ารเรียน 

1.1 นักเรียนจัดเตรียมอปุกรณ์การเรียนอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการใช่หรือไม่ 
           ใช ่    ไม่ใช ่    

1.2 นักเรียนจัดเตรียมอปุกรณ์การเรียนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ผลงานการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับใด 
           ด ี    พอใช ้    ควรปรับปรุง 
2. การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน 
   2.1 นักเรียนทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช่หรือไม่ 
           ใช ่    ไม่ใช ้

2.2 นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 นักเรียนทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 ผลงานการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนอยู่ในระดับใด 
           ด ี    พอใช ้    ควรปรับปรุง 
3. การทำความสะอาดรองเท้านักเรียน 

3.1 นักเรียนทำความสะอาดรองเท้านักเรียนอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช่หรือไม่ 
           ใช ่    ไม่ใช ่
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3.2 นักเรียนใชว้ัสดุอุปกรณ์ใดบ้างในการทำความสะอาดรองเทา้นักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 นักเรียนทำความสะอาดรองเท้านักเรียนอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3.4 ผลการทำความสะอาดรองเทา้ของนักเรียน  เป็นอย่างไร 
           ด ี    พอใช ้    ควรปรับปรุง 
4. การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นประจำทุกวัน  แสดงถึงการมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ข้อใด 
           มวีินัย   ใฝ่เรียนรู ้    อยู่อย่างพอเพียง 
 

    ลงชื่อ __________________________________ ผู้ปกครอง 
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10. การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
ใบงานที่ 1  ให้ผู้สอนพจิารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) เรื่องการทำงาน 
เพื่อช่วยเหลือตนเอง 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4  
(10 คะแนน) 

3 
 (9 คะแนน) 

2  
(7-8 คะแนน) 

1  
(5-6 คะแนน) 

บันทึกผลการทำงาน 
เพื่อช่วยเหลือตนเอง 
 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัต ิมีการ
อธิบายเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบตัิ มีการจำแนก
ข้อมูลหรืออธิบาย 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลอืตนเอง 
ได้สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติ มีการ
เขียนขยายความ
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให ้
เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ชว่ยเหลือตนเอง 
ได้สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติ เขียน
ตามข้อมูลที่อ่าน  
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
 

 
กิจกรรม  การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง  
(Rubrics)  ดังนี ้

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4  
(10 คะแนน) 

3 
 (9 คะแนน) 

2  
(7-8 คะแนน) 

1  
(5-6 คะแนน) 

ทำงานเพื่อชว่ยเหลือ
ครอบครัว 
 

ทำงานเพื่อ 
ช่วยเหลือครอบครัว 
ร่วมกับผู้อื่นในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและสามารถ
แก้ไขปัญหาใน
ระหว่างการปฏิบัติได้ 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว 
ตามทีต่นเองคิด
ขึ้นมา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึน้
กว่าแบบอย่าง 
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะนำบ้าง 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว 
ตามแบบได้ถูกต้อง  
และมีการดดัแปลง
ให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะนำ
บ้าง 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว 
ได้ตามแบบอย่าง  
หรือทำตามที่ครู
หรือผู้อื่นแนะนำ
เท่านั้น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ให้ความรว่มมือ
ในการทำ
กิจกรรม 

กล้าแสดง 
ความคดิเห็น 

ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน

กระตือรือร้น 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
เกณฑ์การประเมิน 
          ผา่นตั้งแต ่ 2  รายการถอืว่า  ผ่าน   

ผ่าน      1  รายการถอืวา่  ไมผ่่าน 
          

ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
               ( ............................................)  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รอบรู้งานบ้าน                   เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว : การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน 

เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที.่................................... เดือน...............................................................พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
 ตัวชี้วัด 
    ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
    ป.3/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
    ป.3/3  ทำงานอยา่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 

การทำงานเพื่อชว่ยเหลือครอบครัว  เช่น  การปัด กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือนต้องใช้วัสดุ  อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด 
ความรอบคอบ  เพื่อให้บ้านสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด  เพื่อให้บ้านสะอาด   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน  (K) 
 2. การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือนตามกระบวนการทำงาน  (P) 
 3. ทำงานด้วยความสะอาด  รอบคอบ  (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 6. ทกัษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   

 
6. คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทายดังนี้ 

 ชอบอยู่ในบ้านที่สะอาดหรือสกปรก  เพราะอะไร 
   2. ให้นักเรียนสังเกตภาพห้องๆ หนึ่งที่มีใยแมงมุมเกาะอยู่ที่มุมหอ้ง 
แลว้ร่วมกันแสดงความคดิเห็น  โดยครใูช้คำถามดังนี้ 

 มุมห้องด้านบนมีสภาพเป็นอย่างไร (ตัวอยา่งคำตอบ 
มีใยแมงมุมเกาะ) 

 นักเรียนจะทำอย่างไรให้มุมห้องด้านบนมีสภาพดีขึ้น   
(ตัวอย่างคำตอบ  ใช้ไม้กวาดหยากไย่กวาดออก) 
   3. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังเกี่ยวกับความหมายของการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว  ตวัอย่างการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  
ขั้นตอนการปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน  และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปัด  
กวาด  เชด็  ถูบ้านเรือน   
        จากนั้นครูตดิแผนภาพกระบวนการปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน  
ไว้บนกระดานแล้วอธิบายรายละเอียดในแผนภาพให้นักเรียนฟัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆเรื่องราว
ง่ายๆ ที่ผู้อื่นตอบคำถาม อย่างตั้งใจ มี
มารยาท เข้าใจและเพลดิเพลินกับสิ่งที่ฟัง 
สามารถตอบคำถาม แสดงความรู้สึก 
และความคิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างจากตน 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์ 
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้คิดกลา้
ทำ เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลและผลของ
ปรากฏการณ์นั้น สนุกทีจ่ะคิดหาข้อมูล  
สำรวจตรวจสอบสิ่งตา่งๆ เพื่อให้ได้
คำตอบในเรื่องที่อยากรู ้
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้และ
สิง่ที่ทำไม่ได ้มีวินับในการปฏิบัติตามสุข
บัญญัติทำกิจวตัรประจำวันได้อย่างพอดี
พอเหมาะกับวัย 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
รู้จักตนเอง มีเป้าหมายในการทำงานและ
พยายามทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายมี
ทักษะและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน 
มีความรับผิดชอบ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพกระบวนการปดั  กวาด  เช็ด  ถูบ้านเรือน 

   4. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการปัด  กวาด  
เช็ด  ถู  บ้านเรือน  โดยครูใช้คำถามดังนี้               
        การปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือนมีข้ันตอนอย่างไร  
        จากนั้นให้นักเรียนออกมาช่วยกันเรียงลำดับภาพขั้นตอนการปัด  
กวาด  เชด็  ถู  บ้านเรือน  ในรูปแบบแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดบน
กระดานดังนี้ 

 
แผนภาพขั้นตอนการปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรอืน 

ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
สามารถสรุปความเข้าใจของตนเองและ
แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆได้ และสามารถชี้แจงเหตุผล
ของการตดัสินใจในเรื่องต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวันของตนและบอกได้ว่าการ
ตัดสินใจของตนมีความเหมาะสมอย่างไร 

๑ วางแผนการทำงาน 

๒ ปฏิบัติงานตามแผน 

๓ ประเมินผลการทำงาน 

1. กำหนดเป้าหมายในการปัด  กวาด  เช็ด  ถูบ้านเรือน 
     เพื่อให้เพดาน  ผนังห้อง  ประตู  หน้าต่างเครื่องใช้ 
        ในบ้านสะอาดและพื้นสะอาด 
2. กำหนดวิธีการปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน 

ปัดกวาดเชด็ถูบ้านเรือนตามแผนที่วางไว้ 

ตรวจดูผลงานว่าสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่  
มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
        จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว ได้แก่  การปัด  กวาด  เช็ด  ถ ู บ้านเรือน  ต้องใช ้
วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ  เพื่อให้บ้าน
สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าแผนภาพ
ขั้นตอนการปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือนที่นักเรยีนช่วยกันเรียงลำดับ
ถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  การปัด กวาด  เช็ด  ถู  
บ้านเรือนโดยใช้วัสดุ  อปุกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงาน
อย่างเปน็ข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน บ้านจะสะอาด  เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
   7. ให้นักเรียนปัด กวาด  เช็ด  ถูบ้าน  โดยมีผูป้กครองช่วยตรวจสอบ
ความถูกต้อง  แล้วทำใบงานที่  2 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพห้องๆ หนึ่งที่มีใยแมงมุมเกาะอยู่ที่มุมหอ้ง 
          2. ภาพขัน้ตอนการปดั กวาด  เชด็  ถู  บ้านเรือน 
 3. แผนภาพกระบวนการปัด กวาด  เช็ด  ถู  บ้านเรือน 
 4. ใบงานที่  2 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  1.2 ตรวจใบงานที่  2 
 2. เครื่องมอื 
   แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่มกิจกรรม  (ในชั้นเรียน) 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินผลตามแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ 

ถือว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการถือว่า ไม่ผ่าน 
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ใบงานที่ 2  เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 
 

วันที่ ........................  เดอืน ...............................................พ.ศ. ............................. 
ชื่อ .............................................................................................เลขที่ ......................................... 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนฝกึปัด  กวาด  เช็ด  ถูบ้านของตนเอง  โดยมีผู้ปกครองตรวจสอบความถูกตอ้ง  จากนั้น
ให้นักเรียนบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึก  ด้วยการเขียนเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
 
1. นักเรียนปัด  กวาด  เช็ด  ถู  บ้านอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการใช่หรือไม่ 
  ใช ่    ไม่ใช ่
 
2. นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ในการปัด  กวาด  เช็ด  ถบู้านได้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือไม ่
  เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 
 
3. ผลงานการปัด  กวาด  เช็ด  ถูบ้านของนักเรียนเป็นอย่างไร 
  ด ี    พอใช ้    ควรปรับปรุง 
 
 

      ลงชื่อ _______________ ผู้ปกครอง 
 
10. การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
ใบงานที่  2  ให้ผู้สอนพจิารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(10 คะแนน) 
3 

 (9 คะแนน) 
2  

(7-8 คะแนน) 
1  

(5-6 คะแนน) 
บันทกึผลการทำงาน
เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัว 
 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลอื
ครอบครัว 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
อธิบายเชื่อมโยงให้
เห็นเป็นภาพรวม  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการ
จำแนกข้อมูลหรือ
อธิบาย 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
เขียนขยายความ
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให ้
เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ เขียน
ตามข้อมูลที่อ่าน  
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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กิจกรรม  การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง  
(Rubrics)  ดังนี ้

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  

(10 คะแนน) 
3 

 (9 คะแนน) 
2  

(7-8 คะแนน) 
1  

(5-6 คะแนน) 
ทำงานเพื่อชว่ยเหลือ
ครอบครัว 
 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลอื
ครอบครัว 
ร่วมกับผู้อื่นในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได ้

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัว 
ตามทีต่นเองคิด
ขึ้นมา  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
กว่าแบบอย่าง  โดย
มีครูหรือผู้อื่น
แนะนำบา้ง 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
ตามแบบได้ถูกต้อง  
และมีการดดัแปลง
ให้เหมาะสมกับ
ตนเองโดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะนำ
บ้าง 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ครอบครัว 
ได้ตามแบบอย่าง  
หรือทำตามที่ครู
หรือผู้อื่นแนะนำ
เท่านั้น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
คำช้ีแจง ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏบัิติ 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

รายการ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ให้ความรว่มมือ
ในการทำ
กิจกรรม 

กล้าแสดงความ
คิดเห็น 

ร่วมกิจกรรม
ด้วยความ
สนุกสนาน

กระตือรือร้น 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.          
19.          
20.          
 
เกณฑ์การประเมิน 
          ผา่นตั้งแต ่ 2  รายการถอืว่า  ผ่าน   

ผ่าน      1  รายการถือวา่  ไมผ่่าน 
        

ลงชื่อ .............................................. ผู้ประเมิน 
               ( ............................................)  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 1 รอบรู้งานบ้าน         เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  การทำงานเพื่อส่วนรวม : การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 
: การทำความสะอาดหอ้งเรียน         เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที.่............................... เดือน.................................................................พ.ศ. ................................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร 
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
     ป.3/1  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
     ป.3/2  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
     ป.3/3  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 

การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม  เช่น  การทำความสะอาดห้องเรียน ต้องใช้วัสด ุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด 
ความรอบคอบ  เพื่อให้ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  การทำงานเพื่อชว่ยเหลือส่วนรวม  : การทำความสะอาดห้องเรียน 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการทำความสะอาดห้องเรียน  (K) 
2. การทำความสะอาดห้องเรียนตามกระบวนการทำงาน  (P) 
3. ทำงานด้วยความสะอาด  รอบคอบ  (A) 
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5. สมรรถนะหลกั 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผูน้ำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
 

6. คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 มุง่มั่นในการทำงาน 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. ให้นักเรียนสังเกตภาพเด็กหลายคนชว่ยกันเก็บขยะในบริเวณ
โรงเรียนหรือสวนสาธารณะ (ภาพที ่1) และภาพเด็กเก็บอุปกรณก์าร
เรียนลงในกระเป๋านักเรียน (ภาพที่  2) แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดง 
ความคดิเห็น  โดยครูใชค้ำถาม ดังนี ้

 เด็กในภาพที ่ 1  กำลังทำอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ  เก็บขยะในบริเวณโรงเรียน) 

 เด็กในภาพที ่ 2  กำลังทำอะไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  เก็บอุปกรณ์การเรียนลงใน กระเป๋านักเรียน) 

 การทำงานของเด็กในภาพใดเป็นการทำงานเพือ่ช่วยเหลือ 
ตนเอง  (ตัวอยา่งคำตอบ เด็กในภาพที่  2) 

 การทำงานของเด็กในภาพใดเป็นการทำงานเพือ่ช่วยเหลือ 
ส่วนรวม (ตัวอยา่งคำตอบ เด็กในภาพที่  1) 
   2. ครูอธิบายความหมายของการทำงานเพื่อชว่ยเหลือส่วนรวมให้
นักเรียนฟังพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  จากนั้นครสูุ่มเลือกนักเรียน 5 คน
ลุกขึ้นยืนแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการทำงานเพื่อส่วนรวมที่ตนเองเคย
ทำคนละ  1  ตัวอยา่ง โดยครูใช้คำถามนำเหมือนกันทั้ง  5  คน  ดังนี้ 
          การทำงานเพื่อสว่นรวมที่นักเรียนเคยทำคอือะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ  เก็บขยะในบริเวณโรงเรียน) 
      การทำงานเพื่อสว่นรวมดังกลา่วมีประโยชน์อย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ  ทำใหโ้รงเรียนสะอาด) 
          การทำงานเพื่อสว่นรวมแสดงถึงการมคีุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์อย่างไร  (ตัวอยา่งคำตอบ  มีจิตสาธารณะ) 
        จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือส่วนรวมมีประโยชน์ในการฝกึนิสัยที่ดีในการรูจ้ักเสียสละเพื่อ
ผู้อื่น  สังคมน่าอยูเ่พราะผู้คนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  สิ่งแวดล้อมดี
เพราะทุกคนชว่ยกันดูแลรักษา 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 รับฟังการสนทนา ข้อความสั้นๆเรื่องราว
ง่ายๆ ที่ผู้อื่นตอบคำถาม อย่างตั้งใจ มี
มารยาท เข้าใจและเพลดิเพลินกับสิ่งที่ฟัง 
สามารถตอบคำถาม แสดงความรู้สึก และ
ความคดิเห็นของตนที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความคดิเห็นที่แตกต่างจากตน 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์ 
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้คิดกลา้
ทำ เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลและผลของ
ปรากฏการณ์นั้น สนุกทีจ่ะคิดหาข้อมูล  
สำรวจตรวจสอบสิง่ตา่งๆ เพื่อให้ได้คำตอบ
ในเรื่องที่อยากรู ้
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
รู้จักตนเอง บอกสิ่งที่สามารถทำได้และสิ่งที่
ทำไม่ได้ มวีินับในการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ
ทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างพอดพีอเหมาะ
กับวัย 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   3. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังว่า  การทำความสะอาดห้องเรียนก็เป็นการ
ทำงานเพื่อส่วนรวมอยา่งหน่ึงซ่ึงนักเรียนทุกคนควรช่วยกันทำเพื่อให้
ห้องเรียนสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  จากนัน้ครูติดแผนภาพ
กระบวนการทำความสะอาดห้องเรียนและแผนภาพวธิีทำความสะอาด
ห้องเรียนไว้บนกระดานพร้อมอธิบายรายละเอียดให้นักเรียนฟัง 
   4. แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
  เพราะเหตุใดจึงต้องยกเก้าอี้พาดไว้บนโต๊ะก่อนกวาดพื้น   
(ตัวอย่างคำตอบ  เพราะจะได้กวาดสะดวก) 
 บริเวณใดในห้องเรียนควรทำความสะอาดเป็นอันดับแรก   
(ตัวอย่างคำตอบ  บนเพดานและผนังห้อง) 
 อุปกรณ์ใดใช้ปัดฝุ่นบนหลังตู้  โต๊ะ  เก้าอี ้  
(ตัวอย่างคำตอบ  ไมข้นไก่) 
 อุปกรณ์ใดใชก้วาดฝุ่นบนพื้น  
(ตัวอย่างคำตอบ  ไม้กวาดดอกหญ้า) 
 อุปกรณ์ใดใช้ถูพื้น  
(ตัวอย่างคำตอบ  ไม้ถพูื้น) 
 การทำความสะอาดหน้าตา่งมีวธิีการอยา่งไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  ใช้ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ด) 
 การทำความสะอาดแปรงลบกระดานมีวธิีการอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ  เคาะฝุ่นชอล์กลงในถังขยะ) 
   5. ครูสาธติวธิีการทำความสะอาดห้องเรียนทีถู่กต้องให้นักเรียนดู  
จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็น  5  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาด
ห้องเรียนในบริเวณที่กำหนดให้ดังนี้ 
 

กลุ่มที่  1  ทำความสะอาดเพดานและผนังห้อง 
กลุ่มที่  2  ทำความสะอาดประตูและหน้าตา่ง 
กลุ่มที่  3  ทำความสะอาดกระดานดำและแปรงลบกระดาน 
กลุ่มที่  4  ทำความสะอาดพื้นห้อง 

          กลุ่มที่  5  ทำความสะอาดโต๊ะและเก้าอี ้
 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าการทำ 
ความสะอาดของนักเรียนกลุ่มใดพบปัญหา  และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร  
ผลงานการทำความสะอาดของนักเรียนแต่ละกลุม่เป็นอย่างไร  ถ้ายังไม่
สะอาด  ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
7. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็นโดยครูใชค้ำถามท้าทาย  ดังนี ้

 ห้องเรียนในฝันของนักเรียนเป็นอย่างไร 
 

ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
สามารถสรุปความเข้าใจของตนเองและ
แสดงความคดิเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นๆได้ และสามารถชี้แจงเหตุผลของ
การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในชีวติประจำวัน
ของตนและบอกได้ว่าการตัดสินใจของตนมี
ความเหมาะสมอย่างไร 
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีสำนึก
สากล  
ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ต่อครอบครวั ชั้นเรียนในโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกันอย่าง 
เอื้ออาทร รักษาสทิธิของตนเอง โดยเคารพ
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสาหรือแกไ้ขปัญหาส่วนร่วม 
ที่เหมาะสมตามวัย 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
8. . ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู ้ดังนี ้  
  การทำความสะอาดห้องเรียนโดยใช้วัสดุ  อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงานดว้ยความสะอาด  ความรอบคอบ  ห้องเรยีนจะสะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
9. ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่  3 เรือ่ง การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพเด็กหลายคนชว่ยกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนหรือสวนสาธารณะ และภาพเด็กเก็บอุปกรณ์
การเรียนลงในกระเป๋านักเรียน  

2. ภาพขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียน 
3. แผนภาพกระบวนการทำความสะอาดห้องเรียน 
4. วัสดุ อุปกรณใ์นการทำความสะอาดห้องเรียน  ได้แก่  ไม้กวาดขนไก่  ไม้กวาดทางมะพร้าว 

ไม้กวาดหยากไย่  ที่ตกัผง  ถังขยะ  ไม้ถูพื้น  ผา้ขี้ริ้ว  และถังน้ำ   
5. ชิ้นงานที ่ 3 เรื่อง การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 

 
9. การวัดและประเมินผล 

1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1.3 ตรวจชิ้นงานที่ 3 
  2. เครื่องมือ 
 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม   
 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
  3. เกณฑก์ารประเมิน 
 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรม  
  ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถอืว่า ผ่าน  
  ผ่าน     1 รายการ ถือวา่ ไม่ผ่าน 
 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม 
  คะแนน  9-10  ระดับ   ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดับ   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดับ   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดับ   ควรปรับปรุง 
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ชิน้งานที่  3 ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง  (Rubrics) 
      เรื่อง  การทำงานเพือ่ช่วยเหลือส่วนรวม 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  3 2 1  

บันทึกผลการทำงาน
เพื่อช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ  
มีการอธิบาย
เชื่อมโยงให้เหน็
เป็นภาพรวม  
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
จำแนกข้อมูลหรือ
อธิบาย 
ให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
เขียนขยายความ
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให ้
เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการ
ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ เขียน
ตามข้อมลูที่อ่าน  
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
 

 
กิจกรรม  การทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม  ใหผู้้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผล 
            ตามสภาพจริง  (Rubrics)  ดังนี้ 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4  3 2  1  

ทำงานเพื่อชว่ยเหลือ
ส่วนรวม 
 
 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ร่วมกับผู้อื่นใน
การพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาใน
ระหว่างการ
ปฏิบตัิได้ 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ตามทีต่นเองคิด
ขึ้นมา  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้นกว่าแบบอย่าง  
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะนำบ้าง 
 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือ
ส่วนรวม 
ตามแบบได้
ถูกต้อง  และมี
การดัดแปลงให้
เหมาะสมกับ
ตนเองโดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะนำ
บ้าง 
 

ทำงานเพื่อ
ช่วยเหลอื
ส่วนรวม 
ได้ตามแบบอย่าง  
หรือทำตามที่ครู
แนะนำเทา่นั้น 
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   วางแผนการทำงาน 

ปฏิบัติตนตามแผน 

ประเมินผลการทำงาน 

1. กำหนดเป้าหมายในการทำความ 
    สะอาดห้องเรียน 
     เพือ่ให้ห้องเรียนสะอาด 
2. กำหนดวิธีการทำความสะอาด 
    ห้องเรียน 

ทำความสะอาดห้องเรียนตามที่วางแผนไว ้

ตรวจดูผลงานว่าสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม ่ 
มีข้อบกพร่องอย่างไรปรบัปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

       ทำความสะอาดแปรงลบ 
กระดาน โดยเคาะฝุ่นชอล์กใน ถังขยะ 
เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย แล้วนำไป
เก็บเข้าที่ 

       ทำความสะอาดกระดานดำ 
โดยใช้แปรงลบกระดานลบข้อความ
และภาพออกให้หมด  จากนั้นใช้
ผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาด ๆ  เช็ดให้ทั่ว 

       ทำความสะอาดประตู
หน้าต่างโดยใช้ผ้าขี้ริว้ชุบน้ำบิด
หมาด ๆ เช็ดตามซอกมมุต่าง ๆ 

         ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ 
ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาด ๆ 

       ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาด
ฝุ่นผงบนพื้น ห้องเรียนมากอง
รวมกันไว ้แล้วกวาดใส่ทีต่ักผง
นำไปทิ้งถังขยะ 

        ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นบนหลัง 
ตู้ โต๊ะ และเก้าอี ้

       ใช้ไม้กวาดหยากไยป่ัด 
หยากไย่บนเพดานและผนังห้อง 

       จดัเก็บหนังสือเรียน กระเป๋า
นักเรียนไว้ในโต๊ะเรียนหรือชั้นวาง
ที่แต่ละห้องเรียนจัดไว้ แล้วยก
เก้าอี้พาดไว้บนโต๊ะ 

แผนภาพกระบวนการทำความสะอาดห้องเรียน 

1 

2 

3 

แผนภาพวิธีการทำความสะอาดห้องเรียน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2 เสื้อผ้าน่ารู้ 
 
 

แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม (ง 1.1 ป.3/1) 
 2. ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน (ง 1.1 ป.3/2) 
 3. ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

• การพูดแสดงความคดิเห็น 
• การพูดหน้าชั้นเรียน  
• การจดบันทึก 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์  
• การทำแผนภาพความคดิ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
• การนำความรู้ไปเผยแพร ่
 ภายในโรงเรียน 

เสื้อผ้าน่ารู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 2 เสื้อผ้าน่ารู้          เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การเลือกใช้เสื้อผ้า    เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................. เดือน...................................................................พ.ศ. ............................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนสิัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 

 
 ตัวชี้วัด 
    ง 1.1 ป.3/1       อธิบายวธิีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และส่วนรวม 
 
2. สาระสำคัญ 
 การเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศจะทำให้รา่งกายมีความอบอุ่น หรือเย็นสบายตาม
สภาพอากาศ การสวมใสเ่สื้อผ้าได้เหมาะสมกับโอกาสเป็นการแสดงมารยาทที่ดี เสริมความมั่นใจของตนเอง 
เป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็น 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  สวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และเหมาะสมกับโอกาส 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สรุปความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผ้าลงในแผนภาพ  (K) 
 2. เลอืกใชเ้สื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาส  (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาส  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสงูและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับชุดที่
นักเรียนชอบสวมใส่โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 1) นักเรียนชอบสวมใส่ชดุใดมากที่สดุ   
 2) เพราะอะไรจึงชอบสวมใส่ชุดดังกล่าว   
 3) ถ้ามีคนชื่นชมว่านักเรยีนสวมใส่เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ หรือเหมาะสม กับโอกาส นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร 
   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังเกี่ยวกับประโยชน์ของการสวมใส่
เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาส  พร้อมยกตัวอยา่งให้
นักเรียนฟัง  และแสดงภาพการแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ
และเหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ให้นักเรียนด ู
   3. ครูติดภาพเดก็แต่งกายในสภาพอากาศตา่ง ๆ ทีละภาพไว้บน
กระดาน ได้แก ่
 1) ภาพเด็กสวมใส่เสื้อกนัฝนในสภาพอากาศรอ้น   
 2) ภาพเด็กสวมใส่เสื้อแขนยาว  กางเกงขายาวในสภาพ
อากาศฝนตก 
 3) ภาพเด็กสวมใส่เสื้อยดื กางเกงขาสั้นในสภาพอากาศ
หนาว  แล้วให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใชค้ำถาม
เดยีวกันทุกภาพ ดังนี้ 

 สภาพอากาศในภาพเป็นอย่างไร   
 เด็กในภาพแต่งกายเหมาะสมกับสภาพอากาศหรือไม่   
 ถ้าไม่เหมาะสม  สภาพอากาศในภาพควรสวมใส่

เสื้อผ้าอย่างไร 
   4. ครูติดภาพเดก็แต่งกายดว้ยชุดต่าง ๆ  ไว้บนกระดานด้านหนึ่ง  
ได้แก่   
 1) ภาพเด็กสวมชุดราตร ี  
 2) ภาพเด็กสวมชุดนักเรยีน   
 3) ภาพเด็กสวมชุดกีฬา   
 4) ภาพเด็กสวมชุดอยู่บ้าน   
 5) ภาพเด็กสวมชุดไปงานศพ     
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พูด 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น สภาพอากาศใน
แต่ละฤด ู
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้ว
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือก 
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ปัญหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามเดียวกัน
ทุกภาพ ดังนี ้

 เด็กในภาพสวมชดุอะไร 
 เด็กในภาพควรสวมชดุดังกล่าวในโอกาสใด  

จากนั้นครูนำบัตรคำโอกาสต่าง ๆ  ไปติดไว้ใต้ภาพตามคำตอบของ
นักเรียนพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
   5. ครูเขียนแผนภาพความคิดแบบก้างปลาไว้บนกระดานด้านหนึ่ง  
และติดแถบประโยคเกี่ยวกับสาเหตุของการถูกตำหนิเกี่ยวกับการ
เลือกใช้เสื้อผ้า  ผลที่เกิดขึ้นจากการสวมเสื้อผ้าไมเ่หมาะสม  และ
วิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมไว้บนกระดานอกีด้านหนึ่ง จากนั้น
อ่านแถบประโยคทั้งหมดให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนออกมา
ช่วยกันตดิแถบประโยคลงในแผนภาพให้ถูกต้อง 
 

แผนภาพก้างปลา 
 

 
  
 สาเหตุ   
 
 
 
 
 
 

แถบประโยค 
 

 
 
 
 
 

การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อืน่ ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แกป้ัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________

________

________

________

____ 

_____________

_____________

_____________

___ 

______________

______________

______________ วิธีการเลือกใช้
เสื้อผ้าให้
เหมาะสม 

ถูกตำหนิเก่ียวกับ
การเลือกใช้
เสื้อผ้า 

ใช้เสื้อผ้าไม่
เหมาะสมกับ
โอกาสและ
สถานที่ 

การสวมเสื้อผ้าไม่
เหมาะสม 
จะเกิดผลอย่างไร 
----------------------------
---- 
----------------------------
---- 

ใช้เสื้อผ้าไม่
เหมาะสมกับ
โอกาสและ
สถานที่ 

ใช้เสื้อผ้าไม่
เหมาะสมกับ
โอกาสและ
สถานที่ ใช้เสื้อผ้าไม่

เหมาะสมกับ
โอกาสและ
สถานที่ 

ใช้เสื้อผ้าไม่
เหมาะสมกับ
โอกาสและ
สถานที่ 

ใชเ้สื้อผ้าไม่
เหมาะสมกับ
โอกาสและ
สถานที่ 

ใช้เสือ้ผ้าไม่

เหมาะสมกับ

โอกาสและ

สถานที ่

เจ็บป่วยได้ง่าย 

เกิดความไม่
มั่นใจ 

การสวมเสื้อผ้า 
ไม่เหมาะสม 
จะเกิดผลอย่างไร 



53 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า  การติด
แถบประโยคเกี่ยวกับสาเหตุของการถูกตำหนิเกี่ยวกับการเลือกใช้
เสื้อผ้า  ผลที่เกิดขึ้นจากการสวมเสื้อผ้าไม่เหมาะสม  และวิธกีาร
เลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมในแผนภาพถูกต้องหรอืไม่  ถ้าไม่ถูกต้อง
ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   7. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้  
การเลือกใช้เสื้อผ้าได้เหมาะสมกับสภาพอากาศและโอกาส  จะทำให้
ผู้สวมใส่มีรา่งกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคแพอ้ากาศ  มีความ
มั่นใจในการเข้าสังคม  สง่เสริมบุคลิกภาพ  และผู้พบเห็นรู้สึกชื่นชม 
   8. ให้นักเรียนทำใบงาน  เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้า 

 
 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพเด็กแต่งกายในสภาพอากาศต่าง ๆ 
 2. ภาพเด็กแต่งกายในโอกาสตา่ง ๆ  
 3. แผนภาพความคดิแบบก้างปลา 
 4. แถบประโยคเกี่ยวกับสาเหตุของการถูกตำหนิเกี่ยวกับการเลือกใช้เสื้อผา้  ผลที่เกิดขึ้นจากการสวม
เสื้อผ้าไม่เหมาะสม  และวิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม 
 5. ใบงาน เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้า 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวดั 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  1.2 ตรวจใบงาน เรื่อง การเลือกใช้เสื้อผ้า 
 เครื่องมือวัด 
  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 เกณฑ์ 
  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
       ผา่น  ตั้งแต่ 2 รายการ  ถือว่า ผ่าน  
       ผา่น   1 รายการ  ถือว่า ไม่ผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำช้ีแจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ 

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

ความ
สนกุสนาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่     2  รายการ  ถือวา่  ผ่าน 
 ผ่าน            1  รายการ  ถือวา่  ไม่ผ่าน 
 
 

 ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................(ผู้บันทึก) 
                       (.......................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลที่เกดิกับผู้เรียน  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ปัญหา/อุปสรรค  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



56 

 

ปัญหา 

ถูกตำหนิเกี่ยวกับ
การเลือกใช้เสื้อผ้า 

คำตอบ กิจกรรมการเรยีนรู้ ข้อ 5 
 

แผนภาพก้างปลา 
 

 
  

 
 
 สาเหตุ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แถบประโยค 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

____________________
________________ 

การสวมเสื้อผ้าไมเ่หมาะสม 
จะเกิดผลอย่างไร 
    - เกดิความไม่มั่นใจ 
    - ไม่ถูกกาลเทศะ 

วิธีการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสม 
  - สวมเสื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพ
อากาศ 
  - สวมเสื้อผ้าเหมาะสมกับโอกาสและ
สถานที่ 
 

ถูกตำหนิเกี่ยวกับ
การเลือกใช้เสื้อผ้า 

ใช้เสือ้ผ้าไม่เหมาะสม

กับโอกาสและสถานที่ 

ใช้เสือ้ผ้าไม่เหมาะสม

กับสภาพอากาศ 

เจ็บป่วยได้งา่ย 

สวมเสือ้ผ้าเหมาะสม

กับโอกาสและสถานที ่

สวมเสือ้ผ้าเหมาะสม

กับสภาพอากาศ 

ไม่ถูกกาลเทศะ เกิดความไม่มั่นใจ 

ใช้เสื้อผ้าไม่เหมาะสมกับ
โอกาสและสถานที ่

ใช้เสื้อผ้าไม่เหมาะสมกับ
สภาพอากาศ 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าน่ารู้                            เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  การดูแลรกัษาเสื้อผ้า     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน............................................................พ.ศ. ...................................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ  
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
 
 ตวัชีว้ัด 
    ง 1.1  ป.3/1     อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม 
    ง 1.1  ป.3/2     ใชว้ัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
    ง 1.1  ป.3/3     ทำงานอย่างเป็นขัน้ตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด  ความรอบคอบ  และ 

      อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
 
2. สาระสำคัญ 

การซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นวิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าที่ชำรุดนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง  โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า ได้แก่ เข็มมือ  ด้าย  และกรรไกร  ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพและหากรู้จักซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองจะมีประโยชน์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
เกิดความภาคภูมิใจ ใช้เสื้อผ้านั้นได้ต่อไปและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องทิ้งหรือซื้อใหม ่

 
3. สาระการเรียนรู ้
  ความรู้เกี่ยวกับการดูแล และซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการเนา (K) 
 2. เนาโดยใชว้ัสด ุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงานและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงาน (P) 
 3. ทำงานด้วยความสะอาด  รอบคอบ (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนสังเกตเสื้อที่มีด้ายหลุดแล้วร่วมกันแสดงความคดิเห็น  
โดยครูใช้คำถาม ดังนี ้
 1) เสื้อนี้ชำรุดอยา่งไร  (ตัวอย่างคำตอบ  ดา้ยหลุด) 
 2) ถ้าพบเสื้อผ้าที่ชำรุดแบบนี้นักเรียนจะทิ้งหรือซ่อมแซมให้
ใช้ได้อีกครั้ง  (ตัวอยา่งคำตอบ ทิ้ง/ซ่อมแซม) 
   2. ครูอธิบายความหมายของการซ่อมแซมเสื้อผ้า  ประโยชน์ของการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้นักเรียน
ฟัง นำวัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าของจริงมาให้นักเรียนด ู 
พร้อมยกตัวอยา่งวิธกีารซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยเขียนลงในแผนภาพความคิด 
แบบใยแมงมุมบนกระดานและอ่านนำให้นักเรียนอ่านตามดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้
พูด กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจใน
เหตุผลของปรากฏการณน์ั้น เช่น 
วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่
ซับซ้อนและคิดตัดสินใจตามหลักเหตุ
ผลได้ สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุ
ปัญหาของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน 
และคิดหาสาเหตุ และวิธีการ
แก้ปัญหา แล้วคงมือแก้ปัญหาด้วย
วิธีการที่เลือก 
 

แผนภาพการซ่อมแซม
เสื้อผ้า 

 

วิธีการ
ซ่อมแซม 
เสื้อผ้า 

 

การเนา 

การด้น

ตะลุย 

หรือการ

ด้น

ธรรมดา 

การติด

กระดุม 

การด้น

ถอยหลัง 

การสอย

พับริม 

การสอย

ซ่อนด้าย 

การเย็บ

ตะขอ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   3. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับความหมายของการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า  ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า  และวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า  โดยครูใชค้ำถามดังนี้ 
 1) การซ่อมแซมเสื้อผ้าหมายถึงอะไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  วิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าที่ชำรดุนำกลบัมาใช้ได้อีกครั้ง) 
 2) การซ่อมแซมเสื้อผ้ามีประโยชน์อย่างไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิดความภาคภูมิใจ 
ใช้เสื้อผ้านั้นได้ต่อไปและประหยัดค่าใช้จา่ยโดยไมต่้องทิ้งหรือซื้อใหม่) 
 3) การซ่อมแซมเสื้อผ้ามีวิธีใดบ้าง   
(ตัวอย่างคำตอบ  การเนา  การด้น  การสอย  การปะ  การชุน  การตดิ
ตะขอ  การตดิกระดุม ) 
          4) อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้าง   
(ตัวอย่างคำตอบ  เข็มมือ  ดา้ย  กรรไกร) 
   4. ครูติดบัตรคำชื่อวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากับแถบ
ประโยคประโยชน์ของวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการซอ่มแซมเสื้อผ้าไว้บน
กระดานคนละแถว  จากนั้นอ่านข้อความในบัตรคำและแถบประโยคนำ
แล้วให้นักเรียนอ่านตามจนครบ 
    5. ให้ตัวแทนนักเรียน  3  คนออกมาจับคู่บัตรคำชื่อวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้
ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากบัแถบประโยคประโยชน์ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การซ่อมแซมเสื้อผ้าให้สัมพันธ์กันบนกระดาน  ดงัตัวอย่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า การจับคู่บัตร
คำชื่อวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ากับแถบประโยคประโยชน์
ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าของตัวแทนนักเรียนถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้อง ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
 
 
 

การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผดิชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แก้ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรียน 

กรรไกร ใชแ้ทงผ้าใช้ตัดผ้า หรือด้าย 
เพื่อเย็บผ้าด้วยมือ 

เข็มมือ ใช้แทงผ้าเพื่อเย็บผ้าด้วยมือ 

เข็มมือ ใช้แทงผ้าเพื่อเย็บผ้าด้วยมือ 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   7. ครู และนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี ้  
วิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าที่ชำรุดนำกลับมาใช้ได้อกีครัง้เป็นความหมายของ
การซ่อมแซมเสื้อผ้า เข็มมือ ด้าย และกรรไกร เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญใน
การซ่อมแซมเสื้อผา้ และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  เกิดความภาคภูมิใจ  
ใช้เสื้อผ้านั้นได้ต่อไปและประหยัดค่าใช้จา่ยโดยไมต่้องทิ้งหรือซื้อใหม่  
เป็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
   8. ให้นักเรียนทำใบงาน เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า
อย่างง่าย 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  เสื้อที่มีดา้ยหลุด 
 2.  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า  ไดแ้ก่  เข็มมือ  ดา้ย  กรรไกร 
 3.  บัตรคำชื่อวัสด ุอุปกรณ์ที่ใชใ้นการซ่อมแซมเสื้อผ้าและแถบประโยคประโยชน์ของวัสดุ 
                อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผา้ 
 4.  ใบงาน เรื่อง วสัดุ อปุกรณ์ ที่ใชใ้นการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวดั 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  1.2 ตรวจใบงาน 
 เครื่องมือวัด 
  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 เกณฑ์ 

การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
       ผา่น  ตั้งแต่ 2 รายการ  ถือว่า ผ่าน  
       ผา่น   1 รายการ   ถือว่า ไม่ผ่าน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำช้ีแจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที่ ชื่อ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

ความ
สนุกสนาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่     2  รายการ  ถือวา่  ผ่าน 
 ผ่าน            1  รายการ  ถือวา่  ไม่ผ่าน 
 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน   .................................................(ผู้
บันทึก) 

                       (.......................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 2 เสื้อผ้าน่ารู้          เวลาเรียน 3 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  การเนา      เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน...............................................................พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้

มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 

 ตัวชีว้ัด 
    ง 1.1 ป.3/1       อธิบายวธิีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และส่วนรวม 
 
2. สาระสำคัญ 

การซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นวิธีการที่ทำให้เสื้อผ้าที่ชำรุดนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง  โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า  ได้แก่  เข็มมือ  ด้าย  และกรรไกร  ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้ได้ผล
งานที่มีคุณภาพและหากรู้จักซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยตนเองจะมีประโยชน์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิด
ความภาคภูมิใจ  ใช้เสื้อผ้านั้นได้ต่อไปและประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องทิ้งหรือซื้อใหม่ 

 
3. สาระการเรียนรู ้
  การเนา 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า  (K) 
 2. เลือกใช้วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าได้เหมาะสมกับลักษณะงาน  (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
4. ทักษะการคดิขัน้สูงและนวัตกรรม 
5.การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนสังเกตภาพเด็กหญิงก้มดดู้ายทีช่ายกระโปรงหลุดแลว้
ร่วมกันแสดงความคดิเห็นโดยครูใชค้ำถาม ดังนี้ 

 กระโปรงของเด็กผู้หญิงชำรุดอย่างไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  ด้ายที่ ชายกระโปรงหลุด) 
 ถ้านักเรียนเป็นเด็กหญิงในภาพจะซ่อมแซมกระโปรงอย่างไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  ใช้วธิีการเนา) 
 การซ่อมแซมกระโปรงที่ชำรดุดว้ยตนเองแสดงถึงการมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร   
(ตัวอย่างคำตอบ  อยูอ่ยา่งพอเพียง) 

   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังเกี่ยวกับความหมายของการเนา  การเนา
แบบต่าง ๆ  และวิธกีารเนาพร้อมแสดงตัวอยา่งผลงานการเนาสำเร็จให้
นักเรียนดู 
   3. ครูติดแถบประโยคขั้นตอนการเนาเท่ากันสลับกันไว้บนกระดาน  
จากนั้นอ่านให้นักเรียนฟงัทีละแถบประโยคแล้วให้ตัวแทนนักเรียน 
4 คน ออกมาช่วยกันเรียงลำดับข้ันตอนการเนาเท่ากันในรูปแบบ
แผนภาพความคิดแบบข้ันบันไดบนกระดานให้ถูกต้อง 
ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กล้าพดู 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น วธิกีารซ่อมแซม
เสื้อผ้า 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้วคง
มือแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีเ่ลือก 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แก้ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 

 
แผนภาพขั้นตอนการเนาเท่ากัน 

   จากนั้นครอูธิบายให้นกัเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  ขณะเนาเสื้อผ้านักเรียน
ควรใช้เข็มมือและกรรไกรอย่างระมดัระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ถูกทิ่มแทง 
   4. ครูสาธติวธิีการเนาเท่ากันให้นักเรียนดูทีละขั้นตอน พร้อมอธิบาย
ให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมวสัดุอุปกรณ์และฝึก
ปฏิบัติตามคนละ  1  ชิน้   จากนั้นนำผลงานของแต่ละคนมาจัดวางไว ้
ที่โต๊ะกลางและตดิชื่อไว ้
   5. ให้นกัเรียนออกมาดูผลงานที่โต๊ะกลางรว่มกันและสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าผลงานของบุคคลใดดทีี่สุด  เพราะอะไร  
ผลงานของบุคคลใดต้องปรับปรุง  เพราะอะไร  และปรับปรุงอย่างไร  
โดยมีครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
   จากนั้นครอูธิบายให้นกัเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  การเนาต้องใชว้ัสด ุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ทำงานอย่างเป็นข้ันตอน 
ตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  เพื่อให้ผลงาน
มีคุณภาพ 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย 
ดังนี้ 
           ผลงานการเนาที่ดีควรมีลักษณะอยา่งไร 

 
 
 

ผูกปมด้ายเพื่อเก็บปลายด้ายไม่ใหห้ลุด 

        แทงเข็มลงบนผ้าให้ด้ายมีความกว้าง
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร แล้วทำซ้ำขั้นตอนที่ 
2 และ 3 จนส้ินสุดผ้าท่ีต้องการเย็บ 

         แทงเข็มทะลุผ้าจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน 

          ร้อยด้ายใส่รูเข็ม (สนเข็ม) แล้วขมวดปม
ด้าย จากนั้นพับทบริมผ้าท่ีต้องการเนา ให้มีความ
กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   7. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรู ้ดังนี ้  
  การเนาเพื่อให้ผ้า  2  ชิ้นให้ติดกันชั่วคราวหรอืเนาเป็น 
แนวเย็บ  ต้องใช้วัสดุ อปุกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด  
ความรอบคอบ  ผลงานจงึจะมีคุณภาพ 
   8. ให้นักเรียนทำชิ้นงานที่  5 เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพเด็กหญิงก้มดูด้ายที่ชายกระโปรงหลุด 
          2.   ผลงานการเนาสำเร็จ 
 3.  แถบประโยคขั้นตอนการเนาเท่ากัน 
 4.  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเนาเท่ากัน  ได้แก ่ เศษผ้าขนาด  14 × 14   เซนติเมตร   

     จำนวน  2  ชิ้น  ดา้ย  เข็มมือ  กรรไกร 
 5.  ชิ้นงานที่  5 เรื่อง การซ่อมแซมเสื้อผ้า 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 วิธีการวดั 
  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
  1.2 ตรวจใบงาน 
 เครื่องมือวัด 
  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 เกณฑ์ 

การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  
       ผา่น  ตั้งแต่ 2 รายการ  ถือว่า ผ่าน  
       ผา่น   1 รายการ   ถือว่า ไม่ผ่าน 
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การเนา 
การเนา เป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ตดิกันชั่วคราวเพื่อการเย็บถาวรหรือการสอย  เช่น   

การเนาตะเข็บ  การเนาชายเสื้อและชายกระโปรง  เนากระเป๋าให้ตดิกับตวัเสือ้  เป็นต้น  การเนามหีลายชนิด
แต่ละชนิดมีประโยชน์และการใช้งานแตกต่างกัน 

การเนาเท่ากัน คือ การเย็บด้วยมือที่ช่วยยดึผ้า 2 ชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกนั มีความถี่ห่างของฝีเข็ม
เสมอกันทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝีเข็มห่างประมาณ 1/4 ถึง 1/2 นิ้ว ซึง่ถ้าเนาห่างกว่านี้จะไม่สามารถบังคับ
ผ้าทั้ง 2 ชิ้นให้อยู่คงที่ได ้การเนาเท่ากันเหมาะสำหรับเนาตะเข็บ ก่อนเย็บเนาชายเสื้อและชายกระโปรงก่อน
สอย เป็นต้น   

การเนาไม่เท่ากัน เป็นการเนาที่มีความถี่ห่างของฝีเข็มสลับกัน  ฝีเข็มถี่อยู่ด้านบนฝีเข็มห่างอยู่ด้านล่าง
เป็นการเนาที่ช่วยยึดผ้าให้ติดกนัแน่นกว่าการเนาเท่ากัน  การเนาชนิดนีใ้ชเ้ป็นแนว 
ในการเย็บจักรได้ดีหรือใช้เนาเพื่อลองตัวเสื้อหรือกระโปรง  เป็นต้น 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
คำช้ีแจง  ให้ทำเครื่องหมาย  ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัต ิ

 

เลขที่ ชือ่ - สกุล 

รายการ 

สรุปผล 
การประเมิน ร่วมมือในการ 

ทำกิจกรรม 
กล้าออกมาแสดง
ความสามารถ 

เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย

ความ
สนุกสนาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ผ่านตั้งแต่     2  รายการ  ถือวา่  ผ่าน 
 ผ่าน            1  รายการ  ถือวา่  ไม่ผ่าน 
 
 

ลงชื่อผู้ประเมิน.................................................(ผู้บันทึก) 
                       (...................................................) 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 นักโภชนาการน้อย 
 

 
แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม (ง 1.1 ป.3/1) 
 2. ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน (ง 1.1 ป.3/2) 
 3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3) 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 
• การพูดแสดงความคิดเห็น  
• การจดบันทึก 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์ 

•  การวาดภาพและระบายสี 
 

นักโภชนาการน้อย 

วิทยาศาสตร์ 
• การเก็บรักษาอาหารและการประกอบ

อาหาร 
• การสังเกตและรวบรวมประโยชน์ของ 

การเก็บรักษาอาหาร และการประกอบ
อาหาร 
 

 

ภาษาต่างประเทศ : ภาษาอังกฤษ 
การอ่านและเขียนคำศัพท์ 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหาร 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 นักโภชนาการน้อย                  เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ความหมายและประโยชน์ของการเกบ็รักษาอาหาร  เวลาเรยีน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
    มีคุณธรรม และลักษณะนสิัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร     
   และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวติและครอบครวั 
 

ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ 
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
 การเก็บรักษาอาหารเป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารสด  อาหารแห้ง  และอาหารปรุงสำเรจ็ให้คงสภาพ
เดิมอยู่ระยะหนึ่งโดยไม่เน่าเสีย  มีประโยชน์ในการใช้อาหารที่เหลือจากการรับประทานให้เกิดประโยชน ์
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น  รักษาสภาพอาหาร  ลดการสญูเสียคุณค่าทางโภชนาการ  สะดวก
รวดเรว็ในการนำมาใช ้ และประหยัดเงินในการซื้ออาหารนอกฤดูกาลมารับประทาน 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร   
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  (K) 
 2. เขียนแผนภาพตัวอย่างการเก็บรักษาอาหาร  (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนสังเกตผกัสด  1  อย่าง  เช่น  ตน้หอม  ผักชี  ผักคะน้า  
แล้วร่วมกันแสดง 
ความคดิเห็น  โดยครูใชค้ำถาม ดังนี้ 

สิ่งนี้คืออะไร  (ตัวอยา่งคำตอบ  ผัก) 
นักเรียนเคยเห็นผักนี้ที่บ้านของนักเรียนหรือไม่    

             (ตัวอยา่คำตอบ  เคย/ ไม่เคย)   
ถ้าไมต่้องการให้ผกันี้เห่ียวเฉาหรือเน่าทิ้งทั้งที่ยังไม่ได้ใช้    

             นักเรียนจะเกบ็ผักนี้อย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ  เก็บใส่ตู้เย็น) 
   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังว่าอาหารที่ซื้อมาประกอบอาหารหรอืซื้อมา
รับประทานในครอบครวั  เช่น  อาหารสด  อาหารแห้ง  และอาหารปรุง
สำเร็จ  อาหารเหล่านี้ถ้าซ้ือมาแล้วไม่ได้รับประทานทันที  ควรมวีิธีเก็บ
รักษาที่ถูกตอ้งเหมาะสม  เพื่อให้อาหารคงสภาพเดิมได้นานจนกว่าจะ
นำมาใช ้
    จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการ
เก็บรักษาอาหารและประโยชนข์องการเก็บรักษาอาหาร 
   3. ให้นกัเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับความหมายและ
ประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  โดยครใูช้คำถาม ดังนี้ 

 การเก็บรักษาอาหารหมายถึงอะไร  (ตัวอย่างคำตอบ  การ
เก็บรักษาอาหารเป็นวิธีการเก็บรกัษาอาหารสด  อาหารแห้ง  และ
อาหารปรุงสำเร็จให้คงสภาพเดิมอยู่ระยะหน่ึงโดยไม่เน่าเสยี) 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พดู 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น ใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสอบความรู้
เกี่ยวกับการถนอมอาหารโดยใชค้วาม
เย็นในการควบคุณอุณหภูมิ ทำให้เก็บ
อาหารสด นม ไข ่
ไว้ได้นานขึ้น 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 การเก็บรักษาอาหารมีประโยชน์อย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ    

ใช้อาหารที่เหลือ 
   จากการรับประทานให้เกิดประโยชน์  ยืดอายกุารเก็บรักษาอาหารให้
ยาวนานขึ้น  รักษาสภาพอาหาร  ลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ  
สะดวกรวดเรว็ในการนำมาใช้  และประหยัดเงิน 
   4. ให้นกัเรียนรว่มกันยกตัวอยา่งการเก็บรักษาอาหารที่นักเรียนเคย
เห็น  โดยครูใชค้ำถามนำดังนี้ 

 วิธกีารเก็บรักษาอาหารที่นักเรียนเคยเห็นได้แก่อะไรบ้าง 
   จากนั้นครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพความคิดแบบ 
ใยแมงมุมบนกระดานดังตัวอย่างและครูอ่านวธิีการเก็บรักษาอาหารใน
แผนภาพให้นักเรียนอ่านตาม 
 
 

 
 

 
 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าตัวอยา่งวธิี
เก็บรักษาอาหารที่นักเรียนร่วมกันยกตวัอย่างถูกตอ้งหรือไม่  ถ้าไม่
ถูกต้องควรปรับเปลี่ยนอย่างไรโดยมีครูคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติม 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็น  โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี ้
            สิ่งของเครื่องใช้ใดบ้างทีใ่ช้เก็บรักษาอาหาร 
 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้วคง
มือแกป้ัญหาด้วยวิธีการที่เลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีเก็บรักษา

อาหาร 

เก็บข้าวสารไว้ในโอ่ง
มีฝาปิด 

เก็บหอม   
กระเทียมในตู้กับข้าว 

เก็บอาหารสดในตู้เย็น 

เก็บอาหารสดในถัง
แชน่้ำแข็ง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   7. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรู ้ดังนี ้  
            การเก็บรักษาอาหารเป็นวิธีการเก็บรกัษาอาหารสด 
อาหารแห้ง  และอาหารปรุงสำเร็จให้คงสภาพเดมิอยู่ระยะหนึ่งโดยไม่เน่า
เสีย  เป็นความหมายของการเก็บรักษาอาหาร  ใช้อาหารที่เหลือจากการ
รับประทานให้เกิดประโยชน์  ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น  
รักษาสภาพอาหาร  ลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ  สะดวกรวดเร็ว
ในการนำมาใช ้ และประหยัดเงินในการซื้ออาหารนอกฤดูกาลมา
รับประทาน  เป็นประโยชน์ของการเกบ็รักษาอาหาร 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ผักสด  1  อย่าง  เช่น  ต้นหอม  ผักช ี ผกัคะน้า  เป็นต้น 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2.ประเมนิกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3.ประเมินผลงานโดยใบกิจกรรม เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร (P) 
ด้วยแบบประเมิน 
 4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ความหมายและ
ประโยชน์ของการ
เก็บรักษาอาหาร 

ความหมายและ
ประโยชน์ของการ
เก็บรักษาอาหาร 
มีการอธิบาย
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น 

ความหมายและ
ประโยชน์ของการ
เกบ็รักษาอาหารมี
การจำแนกข้อมูล
หรืออธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

ความหมายและ
ประโยชน์ของการ
เกบ็รักษาอาหาร 
มีการเขียนขยาย
ความและยกตวัอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจง่าย 

ความหมายและ
ประโยชน์ของการ
เก็บรักษาอาหาร 
เขียนตามข้อมูลที่
อ่าน ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบกิจกรรมเรื่องความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร 
 

วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
ชื่อ_____________________________เลขที่______ชั้น________ 

 
ให้นกัเรียนแต่ละคนสำรวจการเก็บอาหารในครอบครัวของตนเองตามรายการทีก่ำหนดให้ 

แล้วบันทึกผลหรือวาดภาพการเก็บรักษาอาหารนั้นลงในแบบบันทึกต่อไปนี้ 
 

รายการอาหารที่ให้สำรวจ วิธีการเก็บรกัษาอาหารของครอบครัวนักเรียน 

ปลาสด 

 
 
 

นมสดสเตอร์ไรซ ์

 
 
 

ผลไม ้

 
 
 

อาหารปรุงสำเร็จ 
 

 
 
 
 

ข้าวสาร 

 
 
 

 
 

ได้__________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 

คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่3 นักโภชนาการน้อย                    เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเก็บรกัษาอาหาร                 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที.่............................... เดือน ................................................................ พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานรว่มกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร     
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ 
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การเก็บรักษาอาหารเป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารสด  อาหารแห้ง  และอาหารปรุงสำเรจ็ให้คงสภาพ
เดิมอยู่ระยะหน่ึงโดยไม่เน่าเสีย สามารถนำมาใชป้ระกอบอาหารได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จา่ย 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายและประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  (K) 
  2. เขียนแผนภาพตัวอย่างการเก็บรักษาอาหารประเภทต่างๆได้  (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
 5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
1. ให้นักเรียนสังเกตผักคะน้า  2  ต้น   ต้นหนึ่งสด อีกต้นหนึ่งเหี่ยวมี

ใบออกสีเหลือง แล้วครูใช้คำถามดังนี ้
          *  ผักนี้คือผักอะไร  (คำตอบ  ผักคะน้า) 

*  ที่บ้านของนักเรียนเคยรับประทานผักนี้หรือไม ่  (คำตอบ  
เคย)   
*  นักเรียนสังเกตเห็นความแตกตา่งของผัก 2 ต้นนี้หรือไม่ /
อย่างไร   (คำตอบ  เห็นความแตกต่างคือต้นหนึ่งสดมีใบสี
เขียวสวย อีกต้นหน่ึงเหี่ยวมีใบสีเหลืองไม่น่ารับประทาน)   
*  ถ้าไม่ต้องการให้ผักนี้เหี่ยวหรือเน่าก่อนที่จะนำไปใช้  นักเรียน
จะเก็บผักนี้อย่างไร  (คำตอบ  เก็บใส่ตู้เย็น) 

   2. ครูอธิบายวา่  อาหารสด เช่น ผักหรือเน้ือสตัว์ตา่งๆ  อาหารแห้ง 
เช่นหัวหอม พริกแห้ง  และอาหารกึ่งสำเร็จรูป  อาหารเหล่านี้ถ้าซื้อ
มาแล้วยังไม่ได้รับประทานทันที  จะตอ้งมีวิธีเก็บรกัษาที่เหมาะสม  
เพื่อให้อาหารอยูใ่นสภาพเดิมจนกวา่จะนำมาใช้ จากนั้น ครูอธิบายให้
นักเรียนฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร 
   3. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับความหมายและ
ประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  โดยครใูช้คำถามดังนี ้

* นักเรียนเข้าใจว่าการเก็บรักษาอาหารหมายถึงอะไร 
(คำตอบ  การเก็บรักษาอาหารเป็น  วิธีการเก็บรักษาอาหารสด  
อาหารแห้ง  และอาหารกึ่งสำเร็จรูป ให้คงสภาพเดิมอยู่ระยะหนึ่ง 
โดยไม่เน่าเสีย) 
          * นักเรียนคิดว่าการเก็บรักษาอาหารมีประโยชน์อยา่งไร 
(คำตอบ    เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานให้เกิดประโยชน์ 
ยืดอายุการเก็บรกัษาอาหารประเภทต่างๆให้นานข้ึน  สะดวกรวดเร็ว
ในการนำมาใช้  และประหยัดเงินในการซื้ออาหารนอกฤดูกาลมา
รับประทาน) 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พดู 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น ใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสอบความรู้
เกี่ยวกับการถนอมอาหารโดยใชค้วาม
เย็นในการควบคุณอุณหภูมิ ทำให้เก็บ
อาหารสด นม ไข ่
ไว้ได้นานขึ้น 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อืน่ ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แก้ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 
   4. ให้นักเรียนบอกวิธกีารเก็บรักษาอาหารที่นกัเรียนเคยเห็น  โดยครู
ใช้คำถามเหล่านี้ 
* นักเรียนเคยเห็นวิธีการเก็บรักษาอาหารแบบใดบ้าง 
ครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพความคดิบนกระดานและให้
นักเรียนอ่านวิธีการเก็บรกัษาอาหารในแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าวธิีเก็บรักษาอาหารที่
นักเรียนร่วมกันยกตวัอยา่งถูกต้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับแก้
อย่างไร โดยเขียนลงในแผนภาพความคิดของตนเองโดยมีครูให้คำแนะนำ 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  การเกบ็รักษาอาหารเป็นวิธีการ
เก็บรักษาอาหารต่างๆให้คงสภาพอยูร่ะยะหนึ่งโดยไม่เน่าเสีย  สะดวก
รวดเรว็ในการนำมาใช ้ และประหยัดเงินในการซื้ออาหารมารับประทาน  
เป็นประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร 

 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้ว
แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือก 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ผักสด  เช่น  ผักคะนา้ (แบบสดและแบบเหี่ยว)   
           2. ใบความรู้ เรือ่ง ประโยชน์ของการเกบ็รักษาอาหาร   
 
 
 

วิธีเก็บรักษาอาหาร 
 

เก็บข้าวสารไว้ในถังมีฝาปิด 
 

เก็บเนื้อสัตว์ในช่องแช่แข็ง 
ในตู้เย็น 

เก็บกระเทียมไวใ้นตูก้บัขา้ว 
 

เก็บผกัไวใ้นตูเ้ย็น 
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9. การวัดและประเมินผล 
1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร  (K) ด้วยแบบทดสอบ 

 2.ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3.ประเมินผลงานโดยใบกิจกรรม เรื่อง ประโยชนข์องการเก็บรักษาอาหาร  (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง ประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติมีการอธิบาย
เชื่อมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการจำแนก
ข้อมลูหรืออธิบายให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการเขียน
ขยายความและ
ยกตัวอยา่งเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ เขียนตาม
ข้อมูลที่อา่น  ไม่มี
การอธิบายเพิ่มเติม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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การเกบ็รักษาอาหารเป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารสด  อาหารแห้ง  และอาหารปรุงสำเรจ็ให้คงสภาพ
เดิมอยู่ระยะหนึ่งโดยไม่เน่าเสีย  การใช้อาหารที่เหลือจากการรับประทานให้เกิดประโยชน์  ยืดอายุการเก็บ
รักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น  รักษาสภาพอาหาร  ลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ  สะดวกรวดเร็วในการ
นำมาใช ้ และประหยัดเงินในการซื้ออาหารนอกฤดูกาลมารับประทาน 

 
 

 
ไข่ควรล้างแล้วเช็ดให้สะอาดเก็บในตู้เย็นโดยวางให้ด้านแหลมหงายขึ้น 
เน้ือสัตว์ต่างๆ ควรเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง 
ผักเมื่อล้างสะอาดแล้วควรเก็บในตู้เย็นในช่องชั้นล่างสุด 
หอมกระเทียมที่มีขั้วจุกให้แขวนบนราวในที่มีอากาศถ่ายเทดีแต่ไม่อับชื้น 
นมสดเก็บในตู้เย็นและดูวันหมดอายุก่อนรับประทาน 
อาหารทีร่ับประทานไม่หมดเก็บใส่ภาชนะมีฝาปิดแล้วนำไปแช่ในตู้เย็น เวลาจะรับประทานจึงนำ

ออกมาอุ่น 
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องเก็บในตู้ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ใบความรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 13101 

หน่วยการเรยีนรู้  อาหารและโภชนาการ   เรื่อง การเก็บรกัษาอาหาร     ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  

ตัวอย่างวิธกีารเก็บรักษาอาหาร 
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ใบกิจกรรม เรื่องประโยชน์ของการเก็บรักษาอาหาร   
 

วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
ชื่อ_____________________________เลขที่______ชั้น________ 

 
ให้นักเรียนฝึกเก็บอาหารที่บ้านแล้วเลือกบันทึกผลงานที่ทำ 1 อยา่ง ลงในแบบบันทึก   
   
 

แบบบันทึก 
 
1. นักเรียนเก็บอาหารอะไร ___________________________________ 
 
2. นักเรียนเก็บอาหารนัน้อย่างไร  
    _________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
 
3. การเก็บอาหารของนักเรียนมีประโยชน์อย่างไร 
    _________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
 
4. ผลการปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในระดับใด 
 
  ดี               พอใช ้              ควรปรับปรุง 
 

ลงชื่อ ………………………………………… ผู้ปกครอง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ได้__________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 

คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 นกัโภชนาการน้อย         เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ความหมายของการประกอบอาหาร              เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจดัการ 
  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใชพ้ลังงาน ทรัพยากร     
  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ 
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 

การประกอบอาหารคือการจดัเตรียมอาหารและการปรุงอาหารให้สุกด้วยวธิีการต่างๆ    เพื่อให้ได้
รับประทานอาหารที่มีคณุค่าทางโภชนาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ความหมายของการประกอบอาหาร   
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของการประกอบอาหาร  (K) 
  2. วาดภาพและระบายสแีละเขียนคำอธิบายประกอบภาพอาหารที่นักเรียนอยากทำ  (P) 
  3. เห็นความสำคัญของการประกอบอาหาร  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสงูและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   



87 

 

6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ให้นักเรียนสังเกตภาพเน้ือสัตวด์ิบ  (ภาพที่  1)  และภาพ
เน้ือสัตว์ที่ปรุงสุกแล้ว (ภาพที ่ 2) 
จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามดังนี ้
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 1 นักเรียนเห็นเป็นภาพอะไร  (คำตอบ  เน้ือไก่ดิบ) 
ภาพที ่ 2 นักเรียนเห็น เป็นภาพอะไร  (คำตอบ  เน้ือไก่ทอด) 
อาหารในภาพใดรับประทานได้อย่างปลอดภัย  (คำตอบ  ภาพที่  2) 
นักเรียนต้องทำอย่างไรอาหารในภาพที ่ 1  จึงจะรับประทานได้
อย่างปลอดภัย  (คำตอบ  นำเนื้อไก่ดิบไปทอดใหสุ้ก) 
   2. ครูอธิบายความหมายของการประกอบอาหาร  ความสำคัญ
ของการประกอบอาหาร  ยกตวัอย่างวธิีการประกอบอาหารและ 
ข้อควรระวังในการประกอบอาหารให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคดิเห็นโดยครูใชค้ำถามดังนี้ 
   นักเรียนคดิวา่การประกอบอาหารหมายถึงอะไร 
(คำตอบ  การจัดเตรียมและการปรุงอาหารให้สุกด้วยวธิีการตา่งๆ) 
   เพราะเหตุใดจึงต้องมกีารประกอบอาหาร 
(คำตอบ เพื่อให้ไดร้ับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ) 
   นักเรียนเคยเห็นวิธีการประกอบอาหารอะไรบ้าง 
(คำตอบ  การต้ม  การนึง่  การทอด  การปิง้  การย่าง) 
   ข้อควรระวังการประกอบอาหารมีอะไรบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ  ระวังโดนมีดบาดมือ  ระวังน้ำมันกระเด็น ) 
   ให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารดังนี ้
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง
และสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ มีมารยาท 
สามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม แสดง
ความรู้สกึและความคดิเห็นของตนเองที่มี
ต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง 
และนำความรู้ที่ได้จากการฟังไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน ์
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พดู กลา้
ซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น ใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับ
การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็นในการควบ
คุณอุณหภูมิ ทำให้เก็บอาหารสด นม ไข ่
ไว้ได้นานขึ้น 
- สามารถสรา้งแผนภาพอาหารเพื่ออธิบาย
ข้อมูล วิธีการประกอบอาหาร และสว่นผสม
สำคัญต่างๆ ของภาพได ้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- เกี่ยวกับการทำอาหาร 
- รู้(ฟังหรืออา่นรูค้วามหมาย) คำศพัท์ทีพ่บ
บ่อยๆ จดจำและใช้คำศพัท์ได้ถูกต้องและ
สำนวนพื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหารได ้
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมารยาท
ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้การ
สนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมีเหตุผลให้ความ
ร่วมมือในการทำงานรับผิดชอบงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย แก้ปัญหาและรักษา
ความสัมพันธ์อันดีของเพือ่นร่วมห้องเรียน 

ภาพที ่ 1 ภาพที ่ 2 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
Cook        (คุค)           ปรุงอาหาร 
Food     (ฟูด)  อาหาร 
Delicious  (ดิลิช/เชิส) อร่อย 
   3. ให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีอาหารที่นกัเรียนอยากทำ
หรือชอบรับประทานเป็นประจำมา 1  ชนิด  แล้วเขียนคำอธิบาย
ภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้  จากนั้นแสดงผลงานร่วมกันในรูปแบบ
ป้ายนิเทศ 

หัวข้ออธิบายภาพ 
1.  ชื่ออาหาร 
2.  วิธีการทีใ่ช้ประกอบอาหาร 
3.  สว่นผสมสำคัญที่ใชป้ระกอบอาหาร 
 
   4. ให้นักเรียนรว่มกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าภาพที่วาดกับ
คำอธิบายภาพของนักเรยีนสอดคล้องกันหรือไม่  ถ้าไม่สอดคล้องกัน
ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรู้เรือ่ง  การจัดเตรียมอาหารและ
การปรุงอาหารให้สุกด้วยวิธีการตา่งๆ   เพื่อให้ไดร้ับประทานอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยต่อสุขภาพ 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อนและ
คิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ สำรวจ
ตนเองแล้วสามารถระบุปัญหาของตนและ
ปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิดหาสาเหตุ และ
วิธีการแก้ปัญหา แล้วคงมือแก้ปัญหาด้วย
วิธีการที่เลือก 
 
 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ภาพเน้ือไก่ดิบ  และภาพเน้ือไก่ทอด   
 2.  อุปกรณ์วาดภาพและระบายสี 
          3.  ใบความรู้ เรือ่ง ความหมายของการประกอบอาหาร       
 4.  ใบงาน เรื่อง ความหมายของการประกอบอาหาร       
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง ความหมายของการประกอบอาหาร  (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2.ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3.ประเมินผลงานโดยใบกิจกรรม เรื่อง ความหมายของการประกอบอาหาร  (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 4.ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

      (......................................................................) 
 
แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การเก็บรกัษาอาหาร 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบตัิงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ตา่งคนตา่งทำงาน  

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติมีการอธิบาย
เชือ่มโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม  แสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการเก็บ
รกัษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการจำแนก
ข้อมูลหรืออธิบายให้
เห็นถึงความสัมพันธ์
กับตนเองอย่าง 
เป็นเหตุเป็นผล 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการเขียน
ขยายความและ
ยกตัวอยา่งเพิ่มเติม
ให้เข้าใจง่าย 

บันทึกผลการเก็บ
รักษาอาหาร 
ได้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ เขียนตาม
ข้อมลูที่อ่าน  ไม่มี
การอธิบายเพิ่มเติม 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



91 

 

 
 
 
 
 

การประกอบอาหาร  หมายถึง การทำอาหารให้สกุโดยวธิีการตา่งๆ เพื่อให้สามารถรับประทานได้ 
อย่างปลอดภัยและร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 13101 

หนว่ยการเรยีนรู้  อาหารและโภชนาการ   เรื่อง ความหมายของการประกอบอาหาร       
ชั้นประถมศึกษาปีที่   3  

ตัวอย่างวิธกีารประกอบอาหาร 

 

การทอด  เป็นการทำอาหารให้สุกโดยใส่อาหารลงในน้ำมันรอ้นๆปริมาณมากและใช้เวลานาน 

เช่น ไก่ทอด หมูทอด ปลาทอด มันฝรั่งทอด ลูกชิน้ทอด ไข่ดาว 

การต้ม เป็นการทำอาหารให้สุกโดยใส่อาหารลงในน้ำหรือกะทิแล้วต้มให้สุก 

เช่น แกงเผ็ดต่างๆ ต้มจดืต้มยำ ต้มโคล้ง ต้มแซ่บ 

การผดั เป็นการทำอาหารให้สุกโดยใส่อาหารลงในน้ำมันรอ้นจัดปริมาณน้อยๆ ใช้เวลาสั้นๆ 

เช่น ผัดผักผักกะเพรา ผดัน้ำพริกเผา ผดัฉ่า   

การปิ้ง ยา่ง  เป็นการทำอาหารให้สุกโดยนำอาหารวางบนตะแกรงเหนือไฟ 

เช่น หมูปิ้ง ไก่ย่าง ปลาดกุย่าง 
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ใบกิจกรรม เรื่องความหมายของการประกอบอาหาร   
 

วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
ชื่อ_____________________________เลขที่______ชั้น________ 

 
ให้นักเรียนศึกษาใบงานและประมวลความรูจ้ากที่คุณครูอธิบายแล้ววาดภาพและระบายสีอาหาร 

ที่นักเรียนอยากทำหรือชอบรับประทานเป็นประจำมา  1  ชนิด แล้วเขียนคำอธิบายภาพตามหัวข้อที่กำหนดให ้
       

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

ได้__________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 

คะแนน 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 นักโภชนาการน้อย                      เวลาเรยีน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ขั้นตอนการประกอบอาหาร     เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่................................... เดือน ............................................................ พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิง่แวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
     
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1     อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อชว่ยเหลือตนเอง ครอบครัว และสว่นรวม 
 ง 1.1 ป.3/2     ใช้วัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3     ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                       และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  ลำดับข้ันตอนในการประกอบอาหารสามารถเรียงตามข้ันได้ดังนี้ 
การวางแผนการทำงาน           การเตรียมส่วนผสม  เครื่องปรุง  และอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร  
การลงมือทำอาหาร   และการจดัตกแต่งอาหาร      
ซึ่งจะช่วยให้การประกอบอาหารเสร็จรวดเรว็และมีความน่ารับประทานรวมถึงคงคุณค่าทางโภชนาการอีกดว้ย 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ลำดับข้ันตอนในการประกอบอาหาร 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายลำดับข้ันตอนในการประกอบอาหาร  (K) 
  2. เขียนแผนภาพแสดงลำดับข้ันตอนในการประกอบอาหาร  (P) 
  3. เห็นถึงประโยชน์ของการประกอบอาหารตามลำดับข้ันตอน  (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทกัษะการคดิขั้นสูงและนวตักรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสนทนาและแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัการประกอบ
อาหารที่นักเรียนเคยทำหรือเคยเห็นหรือชอบรับประทานโดยครใูช้
คำถาม 
          - นักเรียนเคยทำอาหารรับประทานเองหรือไม่ 
(คำตอบ  เคย / ไม่เคย) 

- ถ้าไม่เคยทำอาหารรับประทานเอง  นักเรียนเคยเห็นสมาชิก
ในครอบครัว ประกอบอาหารอะไรบ้าง    
(คำตอบ  ผัดผัก   ผักกะเพรา  ไข่เจียว หมูทอดฯลฯ) 
           - อาหารดังกล่าวมีวิธีการทำอยา่งไร   
ครูเลือกตัวแทนนักเรียน  2  คนออกมาเล่าเกี่ยวกบัวิธีการที่เคย
ทำอาหาร หรือเคยเห็นให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
   2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับการประกอบอาหารแต่
ละอย่างต้องทำอย่างมีลำดับข้ันตอน  เพื่อให้การประกอบอาหารเสร็จ
รวดเรว็และถูกต้องตามหลักโภชนาการและเป็นการสงวนคุณคา่ทาง
อาหารครูตดิแผนภาพแสดงขั้นตอนการประกอบอาหารบนกระดาน  
แล้วอธิบายให้นักเรียนฟงัอาจตั้งคำถาม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ มี
มารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม 
แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง ยอมรับความเห็น
ที่แตกต่าง และนำความรู้ที่ได้จากการฟัง
ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พูด 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น ใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับ
ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงและ อุปกรณ์ใน
การทำอาหารส่วนผสมหรือเครื่องปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
1. วางแผนการทำงาน 

 จะทำอาหารอะไร 
 ต้องใช้สว่นผสมหรือเครือ่งปรุงอะไรบ้าง 
 ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำอาหารนี้ 
 มีเครื่องปรุงชนิดใดต้องไปซื้อ เครื่องปรุงใดมีอยูแ่ล้ว 
 วิธีการทำอาหารนี้ทำอยา่งไร 

ถ้าจะตกแต่งอาหารนี้ให้สวยงามจะทำอย่างไรได้บ้าง 
2. เตรียมสว่นผสมหรือเครื่องปรุงและ อุปกรณ์ในการทำอาหาร 
ส่วนผสมหรือเครื่องปรุง 
        ล้าง เดด็ หั่น ใส่ถ้วยเตรยีมไว้ชั่ง ตวง ใส่ถ้วยเตรยีมไว้ 
อุปกรณ์  

เตรียมให้เหมาะสมกับอาหารที่จะทำ 
       เช่น   ทอด  ใชก้ระทะและตะหลิว 
               ต้ม     ใช้หม้อและทพัพ ี
               นึง่      ลังถึง 
               ตำนำ้พริก  ครกและลูกครก  
3.ลงมือทำอาหาร 
 ลงมือทำอาหารดว้ยวิธ ีตม้ ทอด ผัด นึ่ง ย่าง ฯลฯ 
4.จัดตกแต่งอาหาร 
 การจดัตกแต่งอาหารใหส้วยงามน่ารับประทานโดยการแกะสลัก 
หรือจัดผักหลายสีเป็นรูปแบบต่างๆ สลับสีให้ดูสวยงาม 
   3. แบ่งกลุ่มนักเรียน  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันยกตวัอย่างการประกอบ
อาหาร 1 ชนดิ  เช่น ไข่เจียว หมูทอด ผัดผกั แกงเผ็ด น้ำพริกผักลวก 
ฯลฯ ตามข้ันตอนการประกอบอาหารที่ผา่นมา(ทำใบงาน)  แล้วส่ง
ตัวแทนรายงานหน้าชั้นเรียน 
   4. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า 
การยกตัวอยา่งการประกอบอาหารตามขั้นตอนของเพื่อนแต่ละกลุ่ม
ถูกต้องหรือไม่  ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร 
   5. ให้นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นว่า  ถา้นักเรียนไม่ทำอาหาร
ตามข้ันตอนจะเกิดผลอยา่งไร 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรู้เรือ่งการประกอบอาหารตาม
ขั้นตอนจะช่วยให้การประกอบอาหารเสร็จรวดเรว็คงคุณค่าทางอาหาร
และน่ารับประทาน 

การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมี
ภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่างมี
เหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แก้ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรียน 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้วคง
มือแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือก 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  ประสบการณ์การประกอบอาหารของนักเรียน  หรือประสบการณ์ที่นกัเรียนเคยพบเห็น 

บุคคลอื่นประกอบอาหาร 
         2.  แผนภาพขั้นตอนการประกอบอาหาร 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง ความหมายของการประกอบอาหาร  (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินผลงานโดยใบกิจกรรม เรื่อง ความหมายของการประกอบอาหาร  (P) ด้วยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การเก็บรกัษาอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

เขียนลำดับข้ันตอน
ในการประกอบ
อาหารจำนวน 1 
ชนิดตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา 
 

เขียนลำดับขั้นตอน
ในการประกอบ
อาหารจำนวน 1 
ชนิดตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามข้ันได้
ถูกต้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับใบ
ความรู้และมีการ
เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

 เขียนลำดับข้ันตอน
ในการประกอบ
อาหารจำนวน 1 
ชนิดตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามข้ันได้
ถูกต้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับใบ
ความรู ้

เขียนลำดับข้ันตอน
ในการประกอบ
อาหารจำนวน 1 
ชนิดตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามข้ันได้
ครบถ้วน 
 

เขียนลำดับข้ันตอน
ในการประกอบ
อาหารจำนวน 1 
ชนิดตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามข้ันตอนได้
ไม่ครบ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบกิจกรรม เรื่อง ขั้นตอนการประกอบอาหาร     
 

วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
ชื่อ_____________________________เลขที่______ชั้น________ 

 
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้และประมวลความรู้จากที่คุณครูอธิบายแล้วเขียนลำดับขั้นตอน 

ในการประกอบอาหารจำนวน 1 ชนิดตามที่กลุ่มของนักเรียนได้เลือกมาเรียงตามข้ันให้ถูกต้อง  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้__________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 

คะแนน 

ชือ่อาหาร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................... 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 นักโภชนาการน้อย                       เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง  อนามัยของผู้ประกอบอาหาร         เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................... เดือน ........................................................... พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
        ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอาหารเป็นทางติดต่อของ
โรคที่สำคัญที่สุด โดยการรับประทานเข้าไป ถ้าผู้ประกอบอาหารทำอาหารไม่สะอาด เครื่องมือเครือ่งใช ้
ไม่สะอาด เชื้อโรคอาจจะป่นเปื้อนมากับอาหารได้ อันนำมาสูโ่รคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ในด้านสว่นตัวผู้ประกอบ
อาหาร ถ้าร่างกายไม่สะอาดหรือเป็นโรคตดิต่อ อาหารที่ทานอาจะเป็นพาหะทำให้ผู้บริโภคติดโรคนั้นได้ 
ผู้ประกอบอาหารหรือรับผิดชอบต่ออาหาร ควรจะปฏิบัติตนให้ถูกสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
และตนเอง  
 
3. สาระการเรียนรู ้

อนามัยของผู้ประกอบอาหาร  
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายการปฏิบัติตนอย่างมีอนามัยของผู้ประกอบอาหาร (K) 

 2. สำรวจร้านคา้ที่จำหนา่ยอาหารปรุงสำเร็จในบริเวณโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน  (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการมีอนามัยของผู้ประกอบอาหาร (A) 
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5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสงูและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   

 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ครูนำนักเรียนร้องเพลง กินอาหารลา้งมือล้างจาน 

กินอาหารล้างมือล้างจาน      
 จะกินอาหารลา้งมือล้างจาน  ล้างช้อนให้ดี   
ควรนั่งตวัตรง     ค่อย ๆ บรรจงเคี้ยวให้ถ้วนถี่  
ช้อนกลางนั้นควรจะมี     อย่าคุยกันซีเมื่อปากมีอาหาร  
อย่าเคี้ยวเสียงดัง    คนฟังเขาไม่ต้องการ  
แก้วน้ำเรานั้น    แยกกันใช้สบายใจด ี

ทำนองเพลงฉันทนาที่รัก (เพลงประกอบกิจกรรมยุวกาชาด) 
   ครูถามนักเรียนเกี่ยวกบัสุขอนามัยในการรับประทานอาหารจากเพลงแล้ว
เชื่อมโยงคำถามไปถึงสุขอนามัยของคนที่จะทำอาหารให้คนอื่นรับประทาน 
   2. ครูอ่านเรื่องราวของร้านค้าขายอาหารต่อไปนี้ให้นักเรียนฟัง 
ร้านที่ 1 ร้านอาหาร แดง ผู้ประกอบอาหาร มีเล็บยาว ทาสีแดง ไม่สวมผ้ากัน
เป้ือนและไม่คลุมผม อาหารมีแมลงวันตอม 
ร้านที่ 2 รา้นอาหาร เขียว ผู้ประกอบอาหารเล็บสั้นสะอาด สวมผ้ากันเป้ือน
และคลุมผม มีภาชนะปิดอาหารป้องกันแมลงวันตอม 
   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคดิเห็น  โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
ร้านอาหาร แดง  ผู้ประกอบอาหารเป็นอย่างไร  (คำตอบ  เล็บยาว  ไม่สวม
ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม  อาหารที่ขายมีแมลงวันตอม) 
ร้านอาหาร  แดง  อาหารที่ขายมีสิ่งใดไม่เหมาะสม  (มีแมลงวันตอม) 
ถ้าเลือกรับประทานอาหารรา้น  แดง  จะเป็นอย่างไร (คำตอบ ท้องเสีย) 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พูด 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น ใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสอบความรู้
เกี่ยวกับส่วนผสมหรือเครื่องปรุงและ 
อุปกรณ์ในการทำอาหารส่วนผสมหรือ
เครื่องปรุง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
ร้านอาหาร  เขียว  ผู้ประกอบอาหารเป็นอย่างไร  (คำตอบ  เล็บสั้น   สวม
ผ้ากันเป้ือนและหมวกคลุมผม  อาหารที่ขายไมม่ีแมลงวันตอม) 
ร้านอาหาร  เขียว  อาหารที่ขายเป็นอย่างไร (คำตอบ  ไม่มีแมลงวันตอม 
มีภาชนะปิดสนิท) 
ถ้าเลือกรับประทานอาหารรา้น  เขียว  จะเป็นอย่างไร  (คำตอบ 
ไม่ปวดท้อง  ไม่ท้องเสีย) 
นักเรียนควรเลือกรับประทานอาหารจากร้านใด  เพราอะไร  (คำตอบ 
ร้าน  เขียวเพราะจะได้ไม่ปวดท้อง  ท้องเสีย) 
   3. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังเกี่ยวกับอนามัยของผู้ประกอบอาหาร 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
อนามัยของผู้ประกอบอาหารได้แก่อะไรบ้าง 
   4. ครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพความคดิบนกระดาน   
 
 

 
 

5. ครูถามคำถามนักเรียน 
 เพราะเหตุใดผู้ประกอบอาหารจึงต้องสวมหมวกคลุมผม 

(ตัวอย่างคำตอบ  เพราะป้องกันไม่ให้ผมตกใส่อาหาร) 
 เพราะเหตุใดผู้ประกอบอาหารจึงต้องตัดเล็บให้สั้นและล้างมือให้ 

สะอาด  (ตัวอยา่งคำตอบ  เพราะป้องกันเช้ือโรคตกใส่อาหาร) 
        เพราะเหตุใดผูป้ระกอบอาหารจึงต้องสวมผ้ากันเป้ือนและมีผ้าเช็ดมือ
ที่สะอาดติดตวัตลอดเวลา  (ตวัอย่างคำตอบ  เพราะป้องกันเสื้อผ้าที่สวมใส่
เป้ือน  และสามารถเช็ดร่องรอยการเป้ือนบนร่างกายได้ทันที) 
   6. ให้นักเรียนแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  รว่มกันสำรวจรา้นค้าที่จำหน่ายอาหาร
ปรุงสำเร็จในโรงเรียนหรอืในชุมชน  2  ร้านคา้แล้วบันทึกผลลงในใบกิจกรรม   
เรื่อง อนามัยของผู้ประกอบอาหาร จากนั้นส่งตวัแทนรายงานผลการสำรวจ
หน้าชั้นเรียน 

การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แก้ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรียน 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตดัสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้วคง
มือแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนามัยของ 

ผู้ประกอบอาหาร 

สวมหมวกคลุมผมถ้า

ยาวให้รวบเก็บให้

เรียบร้อย 

ล้างมือให้สะอาด 

สวมผ้ากันเปื้อนและมีผ้าเชด็มือ 

ที่สะอาดติดตัวไว้ 
ตัดเล็บให้สั้น 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   7. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าผลการสำรวจของ
แต่ละกลุ่มร้านอาหารใดบ้างที่ควรซื้ออาหารรับประทาน  เพราะอะไร  
ร้านอาหารใด  ไมค่วรซื้ออาหารรับประทาน  เพราะอะไร 
   จากนั้นครูแนะนำให้นกัเรียนฟังเพิ่มเติมว่า  การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ 
ประกอบอาหาร อนามัยของผู้ประกอบอาหาร  ควรนำไปใช้ในชวีิตประจำวัน 
   8.ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรูด้ังนี้  เพื่อให้อาหารที่ปรุงรับประทาน
สะอาดและปลอดภัย  ผูป้ระกอบอาหารต้องปฏบิัติตนอย่างมีอนามัยทั้งการ
ดูแลความสะอาดเรียบรอ้ยของร่างกาย 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1.   เรื่องรา้นค้า อนามัยของผูป้ระกอบอาหาร 
          2.  ใบงาน 
 3.  เพลงกินอาหารลา้งมอืล้างจาน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง อนามัยของผู้ประกอบอาหาร (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง อนามัยของผู้ประกอบอาหาร (P) ด้วยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การประกอบอาหาร 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัตงิานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและรอบๆ
โรงเรียน  2  
ร้านค้าแล้ว 
บันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงาน
ผลการสำรวจหน้า
ชั้นเรียน 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้าแล้วบนัทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามลำดับได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน 
สอดคล้องกับใบ
ความรู้และมีการ
เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

 สำรวจร้านค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้าแล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามลำดับได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน 
สอดคล้องกับใบ
ความรู ้
 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้าแล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามลำดับได้
ถูกต้องครบถ้วน 
 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้าแล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนเลือกมาได ้
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คำช้ีแจง         ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วแบ่งกลุ่มละ 6 คน หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสำรวจรา้นค้า 

        ที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและรอบๆโรงเรียน  2  ร้านค้าแลว้บันทึกผลลงในใบงาน  
        จากนั้นส่งตัวแทนรายงานผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 

ร้านค้าที่ 1 (อาหารที่จำหน่าย....................................................................................................) 
รายการที่สำรวจ ผู้ประกอบอาหาร การประกอบอาหาร หมายเหต ุ

สวมหมวกคลุมผม        
ล้างมือสะอาด  ตัดเล็บสั้น        
สวมผ้ากันเปื้อน      

✓       หมายถึง มีการปฏิบัติ 
×         หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำช้ีแจง        ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วแบ่งกลุ่มละ 6 คน หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสำรวจรา้นค้า 

        ที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและรอบๆโรงเรียน  2  ร้านค้าแลว้บันทึกผลลงในใบงาน  
        จากนั้นส่งตัวแทนรายงานผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 

ร้านค้าที่ 2 (อาหารที่จำหน่าย....................................................................................................) 
รายการที่สำรวจ ผู้ประกอบอาหาร การประกอบอาหาร หมายเหต ุ

สวมหมวกคลุมผม        
ล้างมือสะอาด  ตัดเล็บสั้น        
สวมผ้ากันเป้ือน      

✓     หมายถึง มีการปฏิบัติ 
×       หมายถึง ไม่มกีารปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
 

ใบงาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ  รหัสวิชา ง 13101 

หน่วยการเรยีนรู้  อาหารและโภชนาการ 
เรือ่ง อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3     

ใบงาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ  รหัสวิชา ง 13101 

หน่วยการเรยีนรู้  อาหารและโภชนาการ 
เรื่อง อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร  ชัน้ประถมศึกษาปีที่  3     
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 3 นักโภชนาการน้อย                      เวลาเรียน 6 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  อนามัยในการประกอบอาหาร               เวลาเรียน 1 ชั่วโมง   
สอนวันที่................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครวั 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  เพื่อให้อาหารที่ปรุงนา่รบัประทานสะอาดและปลอดภัย นามัยในการประกอบอาหารที่ควรปฏิบัติ  ได้แก่  
อุปกรณ์เครื่องครวัที่จะใช้งานต้องสะอาด ครอบอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงไว้เพื่อป้องกันแมลงวันตอม  ใช้ช้อนตกั
ส่วนผสมหรือเครื่องปรุงลงในอาหารไม่ใช้มือหยิบ  ใชท้ัพพีตักอาหารใส่ช้อนชิม   
 
3. สาระการเรียนรู ้

อนามัยในการประกอบอาหาร  
  

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายเกี่ยวกับอนามัยในการประกอบอาหาร  (K) 

 2. สำรวจร้านคา้ที่จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในบริเวณโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน  (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการมีอนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร  (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุง่มั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. ครูเล่าเรื่องราวเวลาจะประกอบอาหารควรจะต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้าง 

• ระมัดระวังการแพร่เชือ้   
-  ลา้งมือดว้ยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสกับอาหารและ
หลังจากการสัมผัสกับอาหารดิบ (เช่น เนื้อสัตว์ ไข่) ถังขยะ สัตว์เลี้ยง 
หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำ 
-   ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวทั้งหมดภายหลังการเตรียมอาหาร 
-   แยกเขียงอาหารดิบและอาหารปรุงสุกพร้อมรบัประทาน 
โดยอาจใช้เขียงคนละสี 
-  ปิดฝาภาชนะบรรจุอาหารทุกครั้งจนกวา่จะรับประทานเพื่อป้องกัน
เชื้อโรคสัมผัสกับอาหาร 
-  เก็บและจัดเตรียมอาหารดิบแยกจากอาหารที่ปรุงสุกแล้ว 
-  ห้ามมใิห้สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อื่นใดเข้าใกล้ส่วนจดัเตรียมและ
รับประทานอาหาร 

• ปรุงอาหารให้สุก 
ปรุงเนื้อให้สุกเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายและอาจเป็นสาเหตุของอาการ
อาหารเป็นพิษ การตรวจสอบว่าเน้ือสุกหรือไม่นั้นสามารถทำได้โดยใช้มีดแทง
ลงไปบริเวณที่หนาที่สุดของชิ้นเนื้อ น้ำที่ซึมออกมาจะต้องมีลักษณะใสไม่เป็นสี
ชมพู และในการอุ่นอาหาร อุ่นใหอ้าหารร้อนระอทุั่วทุกครั้งและไม่อุ่นอาหาร
ซ้ำเกินกว่าหนึ่งครั้ง 

• เก็บรักษาอาหารโดยการแช่เย็น 
เก็บรักษาไว้ในตู้เย็น (0-5 องศาเซลเซียส, 32-41 องศาฟาเรนไฮต์) หรือใน
ช่องแช่แข็งเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอันตราย ศกึษาคำแนะนำ
ในการจัดเก็บอาหารบนบรรจุภัณฑ์ทกุครั้งและไม่รับประทานอาหารที่
หมดอายุ ในกรณีของอาหารที่เหลือจากการรับประทาน คลุมอาหารด้วย
พลาสตกิสำหรับคลุมอาหารหรือปิดฝาภาชนะใหส้นิทและเก็บอาหารในตู้เย็น
หรือช่องแช่แข็งภายในสองชั่วโมงหลังจากประกอบอาหารเสร็จ แบ่งอาหารใส่
ภาชนะเล็กๆ เพื่อให้อาหารเย็นเร็วขึ้น 

 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ฟัง พดู เรื่องราวสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวดว้ยภาษาที่ง่ายๆ 
มีมารยาท สามารถตั้งคำถาม ตอบ
คำถาม แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นของตนเองที่มีต่อเรื่องที่ฟัง 
ยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง และนำ
ความรูท้ี่ได้จากการฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
สนใจในปรากฏการณร์อบตัว กลา้พูด 
กล้าซักถาม เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลของ
ปรากฏการณ์นั้น เช่น ใชว้ิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบสอบความรู้
เกีย่วกับส่วนผสมหรือเครื่องปรุงและ 
อปุกรณ์ในการทำอาหารส่วนผสมหรือ
เครื่องปรุง 
การทำงานแบบรวมพลัง เป็นทีม และ
มีภาวะผู้นำ 
มีทักษะเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มี
มารยาทในการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น ให้การสนับสนุนหรือโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผลให้ความรว่มมือในการทำงาน
รับผิดชอบงานที่ไดร้ับมอบหมาย 
แก้ปัญหาและรักษาความสัมพันธ์อันดี
ของเพื่อนร่วมห้องเรยีน 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   2. ครูอธิบายให้นักเรยีนฟังเกี่ยวกับอนามัยของผู้ประกอบอาหาร 
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  โดยครูใช้คำถามดังนี้ 
อนามัยในการประกอบอาหาร ได้แก่อะไรบ้าง 
   3. ครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงในแผนภาพความคดิบนกระดาน   

 
 

 
 
 
 

4. ครูถามคำถามนักเรียน 

• เพราะเหตุใดจึงต้องล้างอุปกรณ์เครื่องครวัให้สะอาดก่อนนำมา
ประกอบอาหาร  (คำตอบ  เพราะป้องกันสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรค 

     ที่ติดค้างอยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ปนเปื้อนในอาหาร) 

•  เพราะเหตุใดจึงต้องครอบอาหารที่ยังไม่ได้ปรุงไว้   
(คำตอบ  เพ่ือป้องกันแมลงวันตอมอาหาร) 

•  เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ชอ้นตักอาหารปรุงแทนการใช้มือหยิบ  
(คำตอบ  เพ่ือป้องกันเชื้อโรคที่อยู่ในมือปนเปื้อนในอาหาร) 

• เพราะเหตุใดจึงไมค่วรชมิอาหารจากทพัพตีักอาหารโดยตรง  
(คำตอบ  เพ่ือป้องกันเชื้อโรคจากน้ำลายปนเปื้อนในอาหาร) 

   5. ให้นักเรียนแบ่งเป็น  3  กลุ่ม  รว่มกันสำรวจรา้นค้าที่จำหน่ายอาหาร
ปรุงสำเร็จในโรงเรียนหรอืในชุมชน  2  ร้านคา้ แล้วบันทึกผลลงในใบกิจกรรม   
เรื่อง อนามัยในการประกอบอาหาร จากนั้นส่งตวัแทนรายงานผลการสำรวจ
หน้าชั้นเรียน 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน
และคิดตัดสินใจตามหลักเหตุผลได้ 
สำรวจตนเองแล้วสามารถระบุปัญหา
ของตนและปัญหาที่มีกับเพื่อน และคิด
หาสาเหตุ และวิธีการแกป้ัญหา แล้วคง
มือแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เลือก 

ล้างอุปกรณ์เครื่องครัวที่จะ

ใช้งานก่อนนำมาประกอบ

อาหาร 

อาหารที่หั่นสับตวง 

เตรียมไว้สำหรับประกอบ

อาหาร ควรมีฝาชีครอบ

ป้องกนัแมลงไต่ตอม 

เมื่อต้องการชิมรสชาติอาหารให้ใช้

ทัพพีตักอาหารใส่ช้อนชิมโดยเฉพาะ 

ไม่ควรชิมจากทัพพีที่ตักอาหาร

โดยตรง 

 

ใช้ช้อนตักส่วนผสมหรือเครื่องปรุง

อาหารลงในอาหารที่กำลังปรุงแทน

การใช้มือหยิบ 

อนามยัในการ

ประกอบอาหาร 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   6. ให้นักเรียนรว่มกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าผลการสำรวจของ
แต่ละกลุ่มร้านอาหารใดบ้างที่ควรซือ้อาหารรับประทาน  เพราะอะไร  
ร้านอาหารใด  ไมค่วรซื้ออาหารรับประทาน  เพราะอะไร 
จากนั้นครูแนะนำให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมวา่  การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการ 
ประกอบอาหาร อนามัยในการประกอบอาหาร   ควรนำไปใช้ในชีวติประจำวัน  
   7. ให้นักเรียนรว่มกันสรุปความรูด้ังนี้  เพื่อใหอ้าหารที่ปรุงรับประทาน
สะอาดและปลอดภัย  อนามัยในการประกอบอาหาร  

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. เรื่องรา้นค้า อนามัยของผู้ประกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร 
          2.  ใบงาน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

2. ประเมินความรู้ เรื่อง อนามัยในการประกอบอาหาร (K) ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินผลงานการปฏิบัติกิจกรรม เรื่อง อนามัยในการประกอบอาหาร (P) ด้วยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเปน็
ระยะ ๆ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

      (......................................................................) 
 
แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง การประกอบอาหาร 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ตา่งคนตา่งทำงาน  

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและรอบๆ
โรงเรียน  2  
ร้านค้า แล้วบันทึก
ผล ส่งตัวแทน
รายงานผลการ
สำรวจหน้าชั้น
เรียน 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้า แล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลอืกมา
เรียงตามลำดับได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน 
สอดคล้องกับใบ
ความรู้และมีการ
เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้า แล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลือกมา
เรียงตามลำดับได้
ถูกต้องครบถ้วน
ชัดเจน 
สอดคล้องกับใบ
ความรู ้
 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้า แล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนได้เลอืกมา
เรียงตามลำดับได้
ถูกต้องครบถ้วน 
 

สำรวจรา้นค้าที่
จำหน่ายอาหารใน
โรงเรียนและ 
รอบ ๆ โรงเรียน  2  
ร้านค้า แล้วบันทึกผล  
ส่งตัวแทนรายงานผล
การสำรวจหน้าชั้น
เรียนตามที่กลุ่มของ
นักเรียนเลือกมาได ้
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คำช้ีแจง         ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วแบ่งกลุ่มละ 6 คน หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสำรวจรา้นค้า 

        ที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและรอบๆ โรงเรียน  2  รา้นค้า แลว้บันทึกผลลงในใบงาน  
        จากนั้นส่งตัวแทนรายงานผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 

ร้านค้าที่ 1 ( อาหารที่จำหน่าย....................................................................................................) 
รายการที่สำรวจ ผู้ประกอบอาหาร การประกอบอาหาร หมายเหต ุ

ครอบอาหารที่ยังไม่ได้ปรุง      
ใช้ช้อนตักสว่นผสมหรือ
เครื่องปรุง 

     

ใช้ทัพพีตักอาหาร 
ใส่ช้อนชิม 

     

อาหารที่ปรุงสกุแล้วหยิบ
จับโดยสวมถุงมือหรือใชท้ี่
คีบอาหาร 

     

✓       หมายถงึ มีการปฏิบัติ 
×         หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ  รหัสวิชา ง 13101 

หน่วยการเรยีนรู้ อาหารและโภชนาการ 
เรื่อง อนามัยของผูป้ระกอบอาหารและอนามัยในการประกอบอาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่   3     
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คำช้ีแจง        ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วแบ่งกลุ่มละ 6 คน หลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสำรวจรา้นค้า 

        ที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนและรอบๆโรงเรียน  2  ร้านค้า แลว้บันทึกผลลงในใบงาน  
        จากนั้นส่งตัวแทนรายงานผลการสำรวจหน้าชั้นเรียน 
 

ร้านค้าที่ 2 ( อาหารที่จำหน่าย....................................................................................................) 
รายการที่สำรวจ ผู้ประกอบอาหาร การประกอบอาหาร หมายเหต ุ

ครอบอาหารที่ยังไม่ได้ปรุง      
ใชช้้อนตักสว่นผสมหรือ
เครื่องปรุง 

     

ใช้ทัพพีตักอาหาร 
ใส่ช้อนชิม 

     

อาหารที่ปรุงสกุแล้วหยิบ
จับโดยสวมถุงมือหรือใชท้ี่
คีบอาหาร 

     

✓       หมายถึง มีการปฏิบัติ 
×         หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ  รหัสวิชา ง 13101 

หนว่ยการเรยีนรู้ อาหารและโภชนาการ 
เรื่อง อนามัยในการประกอบอาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3     
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 4 สนุกสนานงานช่าง 
 
 
แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพือ่ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม (ง 1.1 ป.3/1)    
 2. ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน (ง 1.1 ป.3/2)    
 3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3)    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

• การพูดแสดงความคดิเห็น 
• การพูดหน้าชั้นเรียน  
• การจดบันทึก 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์  
• การทำแผนภาพความคดิ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
• การนำความรู้ไปเผยแพร ่
 ภายในโรงเรียน 

สนุกสนานงานช่าง 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สนุกสนานงานช่าง               เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  เวลาเรยีน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1   อธิบายวธิีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2   ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                     และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  ของเล่นและของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สร้างความเพลดิเพลินและช่วยอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน จึงต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อยดือายกุารใช้งาน 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  อธิบายสาเหตุของปัญหาการชำรดุของของเล่นและของใช้ส่วนตัว (K) 
 2.  จำแนกการชำรุดของของเล่นและของใช้ส่วนตัว (P) 
 3.  เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสงูและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสังเกตภาพของเล่นและของใช้ส่วนตัว 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ร่วมกันแสดงความคดิเป็น โดยการตอบคำถาม ดงันี้ 
•  นักเรียนเคยเห็นสิ่งของในภาพหรือไม ่
(ตัวอย่างคำตอบ เคย/ไม่เคย) 
•  ภาพที่นักเรียนเห็นคือสิ่งใด 
(ตัวอย่างคำตอบ ของเล่นและของใช้ส่วนตัว) 
•  ภาพที่เห็นมีของเล่นชนิดใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ รถบังคับวิทยุ ตุ๊กตาบาร์บี้) 
•  ภาพที่เห็นมีของใช้ส่วนตัวชนิดใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ แก้วนำ้ ช้อนส้อม) 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการบำรุงรักษา
ของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว จากแหล่งการเรียนรู ้          
ที่หลากหลาย เช่น หนังสอืเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตอืรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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ของเล่นตกจากที่สูง

แตก 

   3. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาการชำรุด 
ของของเล่นและของใช้ส่วนตัว ผลที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทาง
แก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้บันทึกลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน  
ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะหแ์ละแสดงความคดิเห็น โดยการตอบ
คำถามกระตุ้นความคดิ ดังนี้ 
•  มวีิธีการใดบ้างที่ชว่ยยืดอายุของของเล่นให้นานขึ้น  
(ตัวอย่างคำตอบ เล่นด้วยความระมัดระวัง เลน่อย่างถูกวิธี  
ศึกษาคู่มือการเล่น) 
   5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ตามความเหมาะสม ส่งตัวแทนจับสลาก
ชื่อของเล่นและของใช้ส่วนตัว กลุ่มละ 1 ใบ จากนั้นร่วมกันจำแนก
ตัวอย่าง การชำรุดของของเล่นและของใช้ส่วนตัวที่จับสลากได้ 
ลงบนกระดาน 
   6. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
• ของเล่นและของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินและช่วย
อำนวยความสะดวกในชวีิตประจำวัน จึงต้องมีการบำรุงรกัษา 
เพื่อยืดอายุการใช้งาน 
   7. นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ส่งตัวแทนออกมานำเสนอชื่อของเล่นและ 
ของใช้ส่วนตัวทีช่ำรดุหน้าชั้นเรียน 
   8. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เหน็การคดิ
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมสี่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้

ช้ินส่วนหาย 

สาเหต ุ
การชำรดุ 
ของของเล่น 
และของใช้ 
ส่วนตัว 

ผลที่เกิดขึ้น 

ของเล่นชำรุด 
ใช้งานได้ไม่นาน 

แนวทางแก้ปัญหา 

เล่นหรือใช้งานตามคำแนะนำในคู่มือ 
และเก็บให้เป็นที่ 
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• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
   จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ภาพของเล่นและของใช้ส่วนตัว 
 2. แหล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร ์
 

9. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ดว้ยแบบประเมิน 
 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
3 2 1 

กระบวนการทำงาน มีการวางแผนการทำงาน
และประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการวางแผนการทำงานแต่ 
ไม่มีการประเมินเป็นระยะ ๆ 

ไม่มีการวางแผนการทำงาน
และไม่มีการประเมินเป็น
ระยะ ๆ 
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แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สนุกสนานงานช่าง                        เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ                     
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  ของเล่นและของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สร้างความเพลดิเพลินและช่วยอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวัน จึงต้องมีการบำรุงรักษาเพื่อยดือายกุารใช้งาน 
 
3. สาระการเรียนรู ้
    การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1.  อธิบายลักษณะการชำรุดและการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั (K) 
 2.  จัดทำแผนภาพความคิดการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (P) 
 3.  เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพเด็กเล่นของเล่นที่ครูตดิบนกระดาน  
 

 
 

โดยการตอบคำถาม ดังนี ้
   • ถ้านักเรียนเป็นเด็กในภาพจะทำอย่างไรกับของเล่นที่มีชิ้นส่วน 
หลุดออกมา (ตัวอย่างคำตอบ นำชิ้นส่วนต่อกับไปที่เดิมให้แน่น) 
   •  การซ่อมแซมของเล่นและของใช้ส่วนตัวมีความสำคัญอยา่งไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ทำใหข้องเล่นและของใช้ส่วนตัวมีอายกุารใช้งาน 
ได้นาน) 
   2. ตวัแทนนักเรยีน 2 - 3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวให้เพื่อนฟัง 
หน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการบำรุงรักษา 
ของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว จากแหล่งการเรียนรูท้ี่
หลากหลาย เชน่ ห้องสมดุ สืบคน้จากอินเทอร์เนต็ในห้องคอมพิวเตอร ์
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มรว่มกัน
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยการเขียนชื่อของเล่น ของใช้ส่วนตัว 
ที่ชำรดุและลักษณะการชำรดุ 3 ตัวอย่าง ลงในตารางกระดาษ 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   ให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน การ
ประกอบอาชีพ  การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอนันำไปสู่การ
ค้นพบ    ความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิง่ของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 

 
   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาวิเคราะห์การบำรุงรักษาของ
เล่นและของใช้ส่วนตัว โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน  
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
   6. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยการตอบ
คำถามกระตุ้นความคดิ ดังนี้ 
   • ต้องเก็บรักษาอะไหล่ต่าง ๆ ที่ชำรดุไว้เพราะเหตุใด 
(ตัวอย่างคำตอบ เพื่อป้องกันไม่ให้สูญหาย ประหยัดค่าใช้จ่าย 
และนำมาซ่อมแซมประกอบใหม่อกีครั้ง) 
   7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ตามความเหมาะสม ส่งตัวแทนจับสลาก
ชื่อของเล่นและของใช้ส่วนตัว กลุ่มละ 1 ใบ จากนั้นร่วมกันจำแนก
ตัวอย่าง การชำรุดของของเล่นและของใช้ส่วนตัวที่จับสลากได ้
ลงบนกระดาน 
   8. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
• ของเล่นและของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สร้างความเพลิดเพลินและช่วย
อำนวยความสะดวกในชวีิตประจำวัน จึงต้องมีการบำรุงรกัษา 
เพื่อยืดอายุการใช้งาน 
   9. นักเรียนรว่มกันนำเสนอตัวอย่างลักษณะการชำรุดของของเล่น 
หรือของใช้ส่วนตัวหน้าชัน้เรียน 
 

ชือ่ของเล่น ของใช้ส่วนตัว 
ที่ชำรุด 

ลักษณะการชำรุด 

1)  (ตุ๊กตาหมี)  (แขนตุ๊กตาขาด)  
2)  (รถบังคับ)  (ล้อหลุด)  
3)  (รองเท้า)  (พื้นรองเท้าหลุด)  

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
สนใจ ความถนัดของตนเองมาใช้ใน
การเลือกอาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้

การบำรุงรักษา 
ของเล่นและ 

ของใช้ส่วนตัว 
 

สำรวจชนิดของวสัดุ  
เพ่ือจะได้ซ่อมแซม 
ได้อย่างเหมาะสม 

 

ตรวจสอบลักษณะ 
การชำรุด 
เพ่ือจะได้
บำรุงรักษา 

และซ่อมแซม 
ได้อย่างถูกต้อง 

 

ศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน 
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   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิด
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนีค้ืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ทีไ่ด้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
   จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพเด็กเล่นของเล่น 
 2. แหล่งการเรียนรูภ้ายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร ์
 
9. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง การบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ดว้ยแบบประเมิน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สนุกสนานงานช่าง               เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่................................. เดือน ............................................................. พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเปน็ข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ 
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
2. สาระสำคัญ 
 การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวมีประโยชน์ตอ่ชีวติประจำวัน เพราะสามารถ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ประโยชน์ของการบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) 
 2. จัดทำแผนภาพความคิดประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันอ่านแถบข้อความลักษณะการชำรุดของของเล่น
และของใช้ส่วนตัว และวธิีการบำรุงรกัษาและการซ่อมแซม  
จากนั้นส่งตัวแทนออกมาจับคู่ให้สัมพันธ์กัน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับประโยชน์ของการ
บำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั จากแหล่งการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด สืบค้นจากอินเทอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร ์
   3. นักเรียนรว่มกันอ่านแถบข้อความเกี่ยวกับประโยชน์ของการ
บำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวับนกระดาน ดังนี ้
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสรา้งสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบ ความถนัดที่จะ
ไปสู่การประกอบอาชพีในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสทิธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผูน้ำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 

ลักษณะการชำรุด วิธีการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม 

กระดุมหลุดจากเสื้อ 

รองเท้าหนังพื้นหลุด 

สันปกหนังสือขาด 

ของเล่นรถพลาสติก 
มีช้ินส่วนแตกหัก 

ตุ๊กตาผ้าด้ายเย็บขาด 

ใช้เข็มและด้าย 
เย็บส่วนที่กระดุมหลดุ 

ใช้กาวยางติดพื้นรองเท้า 

ใช้กาวติดส่วนที่แตก 

ใช้เข็มและด้าย 
เย็บส่วนที่ขาด 

ใช้สกอตเทปติดสันหนังสือ 
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   จากนัน้รว่มกันวิเคราะห์ว่าข้อใดเป็นประโยชน์ของการบำรุงรักษาของ
เล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั 
โดยเขียนเครื่องหมาย ✓ลงใน       ท้ายข้อที่ถูกต้อง 
และเขียนเครื่องหมาย  ลงทา้ยข้อที่ผิด 
   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยการตอบ
คำถามกระตุ้นความคดิ ดงันี ้
   • ถ้านักเรียนตอ้งการประหยัดค่าใช้จา่ยในการซ้ือของเล่น 
หรือของใช้ใหม่ควรทำอย่างไร (ตวัอย่างคำตอบ นำของเล่นหรือของใช้
ที่ชำรุด มาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเองโดยศึกษาจากคู่มือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชวีิต 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้
 
 
 

1. ช่วยยืดอายุการใช้งานของของเล่น ของใช้ส่วนตัว 

2. สามารถสร้างเครื่องมือข้ึนมาใหม่ได้ 

 

3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่น ของใช้ใหม่ 

 

 

4. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

5. ทำให้ความทนทานของของเล่น ของใช้ลดน้อยลง 
 

6. ใช้งานของเล่น ของใช้ได้อย่างปลอดภัย 
 

7. ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกต ละเอียด รอบคอบ ประณีต และรับผิดชอบ 
 

8. เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ 
ได้ด้วยตนเอง  
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   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มรว่มกันจัดทำแผนภาพความคิดเกี่ยวกับประโยชน์
ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวัลงในกระดาษ
สำหรับทำกิจกรรม ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
   • การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวัมีประโยชน์ 
ต่อชีวติประจำวัน เพราะสามารถบำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง 
   7. นักเรียนรว่มกันนำเสนอแผนภาพความคิดประโยชน ์
ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวัหน้าชั้นเรียน 
   8. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียนและ
หลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
   จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 

 
 
 

ช่วยยืดอายุการใช้งาน 
ของเล่นของใช้ส่วนตัว 

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
ของเล่น ของใช้ใหม่ 

 
เป็นการใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 

 
ประโยชน์ของ 

การบำรุงรักษาของเล่น 
และการซ่อมแซม 
ของใช้ส่วนตัว 

เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถ 
บำรุงรักษาของเล่น 

และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
ได้ดว้ยตนเอง 

 

ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกต 
ละเอียด รอบคอบ ประณีต  

และรับผิดชอบ 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1. แถบข้อความลักษณะการชำรุดและวิธกีารบำรุงรกัษาของเล่น ของใช้ส่วนตัว 
 2. แถบข้อความประโยชน์ของการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 3. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร ์
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) 
ด้วยแบบทดสอบ 

 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ดว้ยแบบประเมิน 
  
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัตงิานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สนุกสนานงานช่าง               เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ตัวอย่างการบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที.่................................ เดือน .............................................................. พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1  อธิบายวธิีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2   ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3  ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด ความรอบคอบ  
                    และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
     
2. สาระสำคัญ 
 การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอยา่งถูกวิธ ีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน  
จึงประหยัดค่าใชจ้่ายในการซื้อของเล่นของใช้ส่วนตัวใหม ่
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ตัวอย่างการบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) 
 2. วางแผนข้ันตอนการปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั (P) 
 3. เห็นคุณค่าของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพงึประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพและสนทนาเกี่ยวกับของเล่นและ 
ของใช้ โดยการตอบคำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ 1                               ภาพที่ 2 
• ภาพที่ 1 เป็นภาพอะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ใช้ประแจขันนอตที่หลุดออกมาจากของเล่นให้แน่น
เหมือนเดิม) 
• ภาพที่ 2 เป็นภาพอะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ใช้กาวยางติดพื้นรองเท้าที่หลุด) 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับตัวอยา่ง 
การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว จากแหล่ง 
การเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   3. นกัเรียนรว่มกันแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ส่งตัวแทนออกมา 
จับสลากหมายเลข 1–6 แล้วเขียนคำตอบลงบนกระดาน 
ใต้ภาพให้สัมพันธก์ันตามหมายเลขที่ตนเองจับได้ ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ 1                              ภาพที่ 2 
(ตัวอย่างคำตอบ ภาพที ่1 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ 
เช็ดทำความสะอาดของเล่นพลาสติก) 
(ตัวอย่างคำตอบ ภาพที ่2 ใช้ประแจขันนอตที่หลุดออกมาจาก    
ของเล่นให้แน่นเหมือนเดิม) 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิง่แวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเหน็ที่แตกต่าง 
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กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 3                              ภาพที่ 4 
(ตัวอย่างคำตอบ ภาพที ่3 ใช้กาวร้อนติดชิ้นส่วนของเล่น 
ท่ีแตกหักที่ทำจากพลาสติกให้อยู่ในสภาพเดิม) 
(ตัวอย่างคำตอบ ภาพที ่4 ใช้กาวร้อนติดชิ้นส่วนนาฬิกาปลุก 
พลาสติกที่แตกหกั) 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 5                              ภาพที่ 6 
(ตัวอย่างคำตอบ ภาพที ่5 ใช้เข็มและด้ายซ่อมแซมเสื้อผ้า 
ที่ด้ายขาดหรือหลุด) 
(ตัวอย่างคำตอบที่ 6 ใช้กาวยางตดิพื้นรองเท้าที่หลุด) 
 
   4. นักเรียนรว่มกันวเิคราะห์แถบข้อความบนกระดาน แล้วส่งตัวแทน
ออกมาเขียนเครื่องหมาย ✓ลงใน         หน้าข้อความที่เป็นความรู ้
เรื่อง การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั 
ได้ถูกต้อง ดังตัวอยา่ง 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 

อย่างถูกวิธี จะช่วยยดือายุการใช้งาน จึงประหยัดค่าใช้จา่ย
ในการซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตวัใหม ่
 

การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 

ทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และทำให้เสียคา่ใช้จา่ย 

ในการซื้ออุปกรณ์มาซ่อมแซม 
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   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ในการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวลงในกระดาษ
สำหรับทำกิจกรรม 
ผลการปฏิบัติงานของกลุม่อยู่ในระดับใด 
    ✓   ดี 
 พอใช ้
 ควรปรับปรุง 
 

   6. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยการตอบ
คำถามกระตุ้นความคดิ ดังนี้ 
• หากนักเรียนไม่มีความรู้ในการบำรุงรักษาของเล่นหรือการซ่อมแซม
ของใช้ส่วนตัวบางชนิด นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมโดยสบืค้นจากห้องสมุด 
หรือค้นจากอินเทอร์เน็ต) 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ภาพการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 2. สลากหมายเลข 
 3. แหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร ์
 
9. การวัดและประเมินผล 

1. ประเมินความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั (K)  
ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งม่ันในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
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10.แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อยา่งชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 4 สนุกสนานงานช่าง                     เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว    เวลาเรยีน 1 ชัว่โมง 
สอนวันที่................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1   อธิบายวธิีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2   ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3   ทำงานอยา่งเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด ความรอบคอบ  
                     และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  
2. สาระสำคัญ 
  การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอยา่งถูกวิธ ีจะช่วยยืดอายุการใช้งาน  
จึงประหยดัค่าใชจ้่ายในการซื้อของเล่นของใช้ส่วนตัวใหม ่
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเลน่และการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1. อธิบายการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K) 

2. ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (P) 
3. เห็นคุณค่าของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (A) 

 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน      
 
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น  
โดยการตอบคำถามกระตุ้นความคดิ ดังนี้ 
• หากชิ้นสว่นของของเล่นพลาสติกแตกหัก นักเรยีนจะซ่อมแซมอย่างไร 
(ตัวอยา่งคำตอบ ใช้กาวติดชิ้นส่วนที่แตกหักเข้าไปดังเดิม) 
   2. นักเรียนบำรุงรักษาของเล่นหรือซ่อมแซมของใช้ของตนเองที่บ้าน 
แล้วเลือกบันทึกปฏิบัติ 1 อย่างลงในแบบบันทึกชิ้นงาน  
เรื่อง ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  
โดยมีผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง 
   3. นักเรียนตรวจสอบอุปกรณ์ โดยการล้างทำความสะอาดและ
จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
   4. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
        • การบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวอยา่ง 
ถูกวิธี จะชว่ยยืดอายุการใช้งาน จึงประหยัดคา่ใชจ้่ายในการซื้อของเล่น 
ของใช้ส่วนตัวใหม ่
   5. นักเรียนนำเสนอแบบบันทึกใบกิจกรรม เรือ่ง ปฏิบัติการ
บำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตวัหน้าชั้นเรียน 
   6. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   7. นักเรียนนำความรูท้ี่ได้รับไปบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซม 
ของใช้ส่วนตัวของตนเองเมื่อมีการชำรุด 
   8. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมสี่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพยีงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ทีไ่ด้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
        จากนั้นแลกเปลีย่นตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอนวา่ 
จะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิง่ของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่มเพาะ
ทักษะการทำงาน ทักษะการสร้างงาน 
การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมภีาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัตงิานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจดัการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุล
พอดีโดยน้อมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้
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ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ ความ
ถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสมทักษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชพีและการดำรงชีวิต 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
   1. อุปกรณ์ในการบำรุงรกัษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 2. แหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพวิเตอร ์
 
9. การวัดและประเมินผล 

3. ประเมินความรู้ เรื่อง ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว (K)  
ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินผลงานโดยใบกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
(P) ด้วยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นมุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน 
  
10. แบบประเมินตามสภาพจริง  (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอยา่งร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัตงิานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มกีารกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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แบบประเมินใบกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัติการบำรุงรักษาของเล่นและการซอ่มแซมของใช้ส่วนตัว 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ปฏิบัติการบำรุง 
รักษาของเล่น 
และการซอ่มแซม 
ของใช้ส่วนตัว 

บำรุงรักษาของเล่น 
และการซ่อมแซม 
ของใช้ส่วนตัวได ้
สามารถบอกลักษณะ 
การชำรดุของของเล่น 
หรือของใช้ส่วนตัวได ้
โดยมีการวางแผน 
ก่อนการทำงาน 
เตรียมวัสด ุอุปกรณ ์
ได้ครบ และทำงาน
ตามขั้นตอน 
การวางแผนได้ถูกต้อง 
สามารถแก้ไขปัญหา 
ในระหว่างการทำงาน
ได้ 

บำรุงรักษาของเล่น 
และการซ่อมแซม 
ของใช้ส่วนตัวได ้
สามารถบอกลักษณะ 
การชำรดุของของเล่น 
หรือของใช้ส่วนตัวได ้
โดยมีการวางแผน 
ก่อนการทำงาน 
เตรียมวัสด ุอุปกรณ ์
ได้ครบ และทำงาน
ตามข้ันตอนการ
วางแผน 
ได้ถูกต้อง 

บำรุงรักษาของเล่น 
และการซ่อมแซม 
ของใช้ส่วนตัวได้ 
สามารถบอกลักษณะ 
การชำรดุของของเลน่ 
หรือของใช้ส่วนตัวได้ 
เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ 
ได้ครบ 

บำรุงรักษาของเล่น 
และการซ่อมแซม 
ของใช้ส่วนตัวได ้
แต่ไม่สามารถ 
บอกลักษณะการชำรดุ
ของของเล่น 
หรือของใช้ส่วนตัวได ้
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ใบกิจกรรม เรื่อง ปฏิบัตกิารบำรงุรักษาของเลน่และการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
 

วันที่________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
ชื่อ_____________________________เลขที่______ชั้น________ 

 
ให้นักเรียนบำรุงรักษาของเล่นหรือซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวของตนเองที่บ้าน แล้วเลือกบันทึก 

ผลการปฏิบัติ 1 อย่าง ลงในแบบบนัทกึ โดยมีผู้ปกครองตรวจสอบความถูกต้อง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้__________คะแนน 
คะแนนเต็ม 10 

คะแนน 

แบบบันทึก 
 

1. นักเรียนบำรุงรักษาของเล่นหรือซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
  บำรุงรักษาของเล่น คือ    
  ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว คือ    
2. ลักษณะการชำรดุเป็นอย่างไร 
     
     
3. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทำงานมีอะไรบ้าง 
     
     
4. นักเรียนมีวิธีการทำงานอย่างไร 
     
     
5. ผลการปฏิบัติของนักเรียนอยู่ในระดับใด 
 

  ดี               พอใช ้              ควรปรับปรุง 
 

ลงชื่อ          ผู้ปกครอง 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรียนรู้งานเกษตร 
 

 
แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง ครอบครวั และส่วนรวม (ง 1.1 ป.3/1)    
 2. ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน (ง 1.1 ป.3/2)    
 3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3)    
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

• การพูดแสดงความคดิเห็น 
• การพูดหน้าชั้นเรียน  
• การจดบันทึก 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์  
• การออกแบบภาพ 
• การทำแผนภาพความคดิ 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
• การนำความรู้ไปเผยแพร ่
 ภายในโรงเรียน 

เรียนรู้งานเกษตร 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรียนรู้งานเกษตร                  เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การปลูกผักสวนครัวและประเภทของผักสวนครัว    เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................. เดือน ............................................................. พ.ศ. ................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ                     
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  ผักสวนครวัเป็นพืชผักทีป่ลูกไว้เพื่อบริโภคในครวัเรือน ใช้พื้นที่ปลูกน้อย ได้ผลผลิตเร็ว ปลูกได ้
ทั้งในภาชนะ และปลูกลงในแปลงปลูก 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  การปลูกผักสวนครัวและประเภทของผักสวนครัว 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายการปลูกผักสวนครัว (K) 
  2. จำแนกประเภทของผักสวนครัว (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการปลูกผักสวนครวัและประเภทของผักสวนครัว (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเปน็ทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 อยู่อย่างพอเพียง  
    
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับงานเกษตร โดยตอบคำถาม ดังนี ้
• นักเรียนรู้จกังานเกษตรหรือไม่ (ตวัอย่างคำตอบ รู้จัก/ไม่รู้จัก) 
• งานเกษตรหมายถึงอะไร (ตัวอย่างคำตอบ การปลูกพืช 
และการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ประโยชน์) 
• ยกตัวอย่างงานเกษตรที่นักเรียนรู้จัก (ตัวอย่างคำตอบ การปลูกผัก
สวนครัวและการเลี้ยงปลา) 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ การปลูกผัก 
สวนครัว จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์ภาพกับแถบข้อความเกี่ยวกับ 
การปลูกผักสวนครัวบนกระดาน โดยจับคูใ่ห้สัมพันธ์กัน ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อ   ให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คดิคน้ และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้ง 
บ่มเพาะทักษะการทำงาน ทักษะการ
สร้างงาน การมีลักษณะนิสัยทำงาน
อยา่งกระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
 

ปลูกผักชีในกระถางตั้งพืน้ 
 

ปลูกสะระแหน่ในกระถาง
แขวน 

ปลูกต้นหอมในยางรถยนต์ ปลูกพริกในถังพลาสติก 
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     จากนั้นรว่มกันตอบคำถาม ดังนี ้
• ภาพทั้ง 4 ภาพบนกระดานเป็นการปลูกผักสวนครัวแบบใด  
(ตัวอย่างคำตอบ ปลูกผกัสวนครัวในภาชนะ) 
• การปลูกผักสวนครัวในภาชนะเหมาะกับครอบครัวที่มีข้อจำกัด 
ในด้านใด  
(ตัวอย่างคำตอบ ครอบครัวที่ไม่มีพื้นท่ี หรือมีพื้นที่บริเวณบ้านน้อย  
เช่น บ้านเช่า คอนโด หอพัก แฟลต) 
   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์เกี่ยวกับผักสวนครวัที่สามารถปลูก 
ในภาชนะและปลูกในแปลงปลูกได้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยเขยีนเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• ผักสวนครัวหมายถึงอะไร (ตัวอย่างคำตอบ พืชผักที่ปลูกไว้บริโภค 
ในครัวเรือน ใช้พื้นท่ีปลูกน้อย) 
   6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนัน้ส่งตัวแทนกลุ่ม
ออกมาจับสลากประเภทผักสวนครวั โดยเขียนจำแนกเป็นตารางลงใน
กระดาษสำหรับทำกจิกรรม ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผล สรุปและให้ 
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ประกอบ
อาชีพและการดำรงชวีิต 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมทักษะการคดิขั้นสูง
และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
 
 

 

ผักชี 
กะเพรา 

คะน้า 

ผักกาดหอม 

ผักบุ้งจีน 

ผักสวนครัว 
ที่สามารถปลูก 
ในแปลงปลูกได้ 

 

ผักกวางตุ้ง 
 

ผักบุ้งจีน 
 

แตงกวา 
 

คะนา้ 
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   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
ผักสวนครวัเป็นพืชผักทีป่ลูกไว้เพื่อบริโภคในครวัเรือน ใช้พื้นที่ปลูกน้อย 
ได้ผลผลิตเร็ว ปลูกได้ทั้งในภาชนะและปลูกลงในแปลงปลูก 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอตารางจำแนกประเภทของ 
ผักสวนครวัหน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนรวบรวมตารางจำแนกประเภทของผักสวนครวั 
นำไปจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน 
ชั้นอื่น 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
 2.  ภาพและแถบข้อความการปลูกผักสวนครัว 
 3.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
9. การวัดและประเมินผล 
  1. ประเมินความรู ้เรื่อง การปลูกผักสวนครัวและประเภทของผักสวนครัว (K) ดว้ยแบบทดสอบ 
  2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
  3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นอยู่อยา่งพอเพียง (A) ดว้ยแบบประเมิน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมกีารชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหนา้  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรียนรู้งานเกษตร                     เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการปลกูผักสวนครัวในภาชนะ     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขัน้ตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะทำให้สามารถปลูกผักสวนครัวได้ง่ายข้ึน เนื่องจากเป็นข้ันตอน 
ที่ใช้สำหรับก่อนการปลูกผักสวนครวัในภาชนะทุกครั้ง 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายหลักการปลูกผักสวนครวัในภาชนะ (K) 
  2. วางแผนการนำเสนอองค์ประกอบของหลักการปลูกผักสวนครวัในภาชนะ (P) 
  3. เห็นความสำคัญของหลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 อยู่อย่างพอเพียง  
    
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันอ่านสถานการณ์บนกระดาน ดังนี้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
     จากนั้นนักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
• ชบาปลูกผักสวนครัวอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ปลูกตามหลักการทุกขั้นตอน) 
• จอยปลูกผักสวนครวัอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ปลูกตามใจตนเอง) 
• ถ้าต้องการให้ผักสวนครัวเจริญงอกงามควรปฏิบัติตามบุคคลใด  
(ชบา) 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับหลักการปลูก
ผักสวนครวัในภาชนะ จากแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น  
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับหลักการปลูกผัก
สวนครัวในภาชนะ โดยตอบคำถาม ดังนี ้
• หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะมีกี่องค์ประกอบ  
(ตัวอย่างคำตอบ 5 องค์ประกอบ) 
• องค์ประกอบในหลักการปลูกผักสวนครวัในภาชนะมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ 1. การเตรียมภาชนะ 2. การเตรียมพันธุ์พืช  
3. การปลกู 4. การดูแลรักษา 5. การเก็บเกี่ยว) 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอนันำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวัน รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือ 
ในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 1 
ชบาปลูกผักสวนครัวตามหลักการทกุขั้นตอน 
 

 

สถานการณ์ที่ 2 
จอยปลูกผักสวนครวัตามใจตนเอง 
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   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการปลูกผักสวนครวัใน
ภาชนะ โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน 
ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมส่งตวัแทนออกมา 
จับสลากหลักการปลูกผกัสวนครัวในภาชนะ ดังนี้ 
 
               ตัวอย่างสลาก 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนเพื่อเตรียมนำเสนอองค์ประกอบ
ของหลักการปลูกผักสวนครัวที่กลุ่มตนเองจับสลากได ้
   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะทำให้สามารถปลูกผักสวนครัว 
ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเป็นข้ันตอนที่ใช้สำหรับก่อนการปลูกผักสวนครัว 
ในภาชนะทุกครั้ง 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอองค์ประกอบของหลักการปลูกผัก 
สวนครัวทีก่ลุ่มตนเองวางแผนไว้ หน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคดิเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
 
 
 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะหว์ิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจดัการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้

5. การเก็บเกีย่ว 
 

4. การดูแลรกัษา 
 

3. การปลูก 
 

2. การเตรียมพันธุ์พชื 
 

1. การเตรียมภาชนะ 
 

การเตรยีมภาชนะ 

 

การเตรยีมพันธ์ุพืช 

 

การปลูก 

 

การดูแลรักษา 

 
การเก็บเกี่ยว 
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   10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ ได้นี้ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.  สถานการณ ์
 3. สลาก 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง หลักการปลูกผักสวนครวัในภาชนะ (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นอยู่อย่างพอเพียง (A) ด้วยแบบประเมิน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 
ลงชื่อ...................................................(ผูส้อน) 

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัตงิานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรียนรู้งานเกษตร                     เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ    เวลาเรยีน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. ................................... 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การปลูกผักสวนครัวในภาชนะต้องใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างระมัดระวัง และควรศกึษาคู่มือ 
ก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย  
 
3. สาระการเรียนรู ้
  วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ (K) 
  2. ออกแบบภาชนะที่ชอบในการปลูกผักสวนครัว (P) 
  3. เห็นความสำคัญของวสัดุ อุปกรณ ์และเครื่องมอืที่ใช้ปลกูผักสวนครัวในภาชนะ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 อยู่อย่างพอเพียง  
    
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับผักสวนครวั โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
• ที่บ้านของนักเรียนปลูกผักสวนครวัหรือไม่ (ปลูก/ไม่ปลูก) 
• ผักสวนครัวที่บา้นของนักเรียนปลูกมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ กะเพรา สะระแหน่ พริกขี้หนู ตะไคร้) 
• นักเรียนนำผักสวนครวัที่บ้านของตนเองมาทำอะไรได้บ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว น้ำพริกกะปิ) 
   2. ตวัแทนนักเรียนที่มปีระสบการณ์ในการปลูกผักสวนครวัออกมาเลา่
ประสบการณ์การปลูกผักสวนครัว เพื่อใชร้ับประทานในครอบครวั 
ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับวัสดุ อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ จากแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ช้ปลูกผักสวนครวัในภาชนะ โดยเขียน
แผนภาพความคิด ดังตวัอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลีย่นแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อ   ให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คดิคน้ และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึง ความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือ 
ในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 

แกลบดิบ แกลบเผา หรือถ่านแกลบ 
 

วัสดุ อุปกรณ ์
และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
ปลูกผักสวนครัว 

ในภาชนะ 
 

ช้อนปลูก 

บัวรดน้ำ 
 
 

ปูนขาว 
 

ภาชนะ ส้อมพรวน 

ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 
 



161 

 

   5. นักเรียนรว่มกันจับคู่บัตรคำชื่อวัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ปลูกผักสวนครัวในภาชนะกับประโยชน์ให้สัมพันธ์กัน ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• ปูนขาวมีคุณสมบัติอย่างไร  (ตวัอย่างคำตอบ ใช้ปรับสภาพดิน 
ที่เป็นกรดให้เหมาะต่อการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ) 
   7. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันเลือก
ภาชนะที่กลุ่มตนเองชอบ แล้วออกแบบลงในกระดาษสำหรับทำ
กิจกรรม พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
   8. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
การปลูกผักสวนครัวในภาชนะต้องใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมืออย่าง
ระมัดระวัง และควรศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานเพือ่ความปลอดภัย 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอภาชนะที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัว 
ที่กลุ่มตนเองออกแบบไว้หน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคดิเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนรวบรวมการออกแบบภาชนะที่ใช้ในการปลูกผัก 
สวนครัวของแต่ละกลุ่ม จัดทำเป็นสมุดภาพ เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ 
แก่เพื่อนในห้องเรียน 
 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผูป้ระกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพแล
การดำรงชีวติ 

วัสดุ อุปกรณ์  
และเครือ่งมือ 

ประโยชน์ 

ปุ๋ยคอก เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน 

ปูนขาว ปรับสภาพดินที่เป็นกรด 

ภาชนะ ใส่ดินสำหรับปลูก 

ช้อนปลูก ตักดิน 

สอ้มพรวน พรวนดินให้ร่วนซุย 
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12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.  บัตรคำชื่อวัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือ และประโยชน์เกี่ยวกับผักสวนครัว 
 3. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนครัวในภาชนะ (K) 
ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นอยู่อย่างพอเพียง (A) ด้วยแบบประเมิน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ตา่งคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

ลงชื่อ ..................................................... ผูส้อน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 เรียนรู้งานเกษตร                      เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  ตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. ................................ 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การปลูกผักสวนครัวในภาชนะให้ได้ผลผลิตดีต้องทำตามหลักการที่ถูกต้อง ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ให้ตรงกับลักษณะงาน ปลูกและดูแลรักษาอย่างถูกวิธ ี
  
3. สาระการเรียนรู ้
  ตัวอย่างการปลูกผกัสวนครัวในภาชนะ  
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายข้ันตอนการปลูกผักชีและสะระแหน่ (K) 
  2. วางแผนข้ันตอนการปลูกผักชีและสะระแหน่ (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการปลูกผักชีและสะระแหน่ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 อยู่อย่างพอเพียง  



166 

 

7. กิจกรรมการเรยีนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาและสังเกตภาพผักสวนครัวบนกระดาน  
แล้ววงกลมล้อมรอบผักสวนครัวทีต่นเองรู้จัก ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับผักสวนครวั โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
• ผักทีใ่ช้รากและหัวเป็นอาหารมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ หัวหอม แคร์รอต เผือก มัน หอมหัวใหญ่ ไช้เท้า) 
• ผักทีใ่ช้ใบและลำต้นเป็นอาหารมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ ผักบุ้ง กะหล่ำปลี คะน้า ตำลึง โหระพา สะระแหน่ 
ผักกวางตุ้ง) 
• ผักทีใ่ช้ฝักและผลเป็นอาหารมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ มะเขือ แตงกวา พริก ฟกัทอง บวบ) 
• ผักทีใ่ช้ดอกเป็นอาหารมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ ดอกขจร ดอกโสน กะหล่ำดอก ดอกกยุช่าย  
ดอกแค) 
• ผักทีใ่ช้กา้นใบเป็นอาหารมีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ บัวสาย ต้นหอม) 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับตัวอยา่ง 
การปลูกผักสวนครัวในภาชนะ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสูก่ารค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่มเพาะ
ทักษะการทำงาน ทักษะการสร้างงาน 
การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะ
ผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผู้อืน่ให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มรว่มกันวิเคราะห์ภาพบนกระดาน แลว้ส่งตัวแทน
ออกมาเรียงลำดับข้ันตอนการปลูกผักชใีนภาชนะให้ถูกต้อง  
โดยเขียนอักษร ก ข ค ลงในแผนภาพ ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     รดน้ำให้ชุ่มประมาณ 3-4 วัน 

      หว่านเมล็ดพันธุ์ใหท้ั่วภาชนะ 

ผสมดินร่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

ทราย และปูนขาว 

คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วตักใส่ภาชนะ 

ที่ปลูกผักชี 

ก 

ข 

ค 

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 
ขัน้ตอนที่ 1 

(ก) 
(ข) 

(ค) 
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   5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันส่งตวัแทนออกมาจับคู่ภาพกับแถบ
ข้อความข้ันตอนการปลกูสะระแหน่ในภาชนะให้ถูกต้อง โดยวิธีการ 
โยงเส้นบนกระดาน ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วางแผนขั้นตอนการปลูกผักชี
และสะระแหน่ ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
   7. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
     • ผักชีและสะระแหน่จัดอยู่ในผักสวนครัวประเภทใด 
(ตัวอย่างคำตอบ ผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหาร) 
 

เลือกกิ่งสะระแหน่ 
ที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป 
ปักลงในดินพอประมาณ 

ผสมดินร่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
ทราย และปูนขาวคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
แล้วตักใส่ภาชนะที่ใช้ปลูกสะระแหน ่
 

รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่แฉะ 

ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 3 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพผักสวนครัว 
 3. ภาพและข้ันตอนการปลกูผักช ี
 4. ภาพและแถบข้อความการปลูกสะระแหน่ 
 5. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 6.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการปลูกพืชผักสวนครัวในภาชนะ (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นอยู่อย่างพอเพียง (A) ด้วยแบบประเมิน 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อยา่งชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 5 เรียนรู้งานเกษตร                      เวลาเรียน 5 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เรื่อง  ผักชีหรือสะระแหน ่      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. .................................. 
 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิง่แวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การปลูกผักสวนครัวในภาชนะให้ได้ผลผลิตดีต้องทำตามหลักการที่ถูกต้อง ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน ปลูกและดูแลรักษาอย่างถูกวิธี 
  
3. สาระการเรียนรู ้
  ผักชีหรือสะระแหน่ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายการวางแผนการทำงาน (K) 
  2. ปลูกผักสวนครัว ผักช ีหรือสะระแหน่ (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการปลูกผักสวนครวั (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทกัษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 อยู่อย่างพอเพียง  
    
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น 
โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี ้
     • เพราะเหตุใดจึงตอ้งวางแผนก่อนการทำงานทุกครั้ง 
(ตัวอย่างคำตอบ ช่วยให้ทำงานได้ราบรื่นตามข้ันตอน  
และลดข้อผิดพลาด) 
   2. นักเรียนรว่มกันจดัเตรียมวัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือ
ในการปลูกผักสวนครวัในภาชนะให้เพียงพอต่อจำนวน
เพื่อนในหอ้ง 
   3. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเลือกปลูกผักสวนครวัที่นักเรียน
สนใจในภาชนะ กลุ่มละ 1 ชนดิ จากนั้นบันทึกผลการ
ปฏิบัติลงในแบบบันทึก 
   4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบวัสดุ อปุกรณ์ 
และเครื่องมือ โดยการลา้งทำความสะอาดและจดัเก็บ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย 
   5. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน 
ดังนี้ 
การปลูกผักสวนครัวในภาชนะให้ได้ผลผลิตดีต้องทำตาม
หลักการที่ถูกต้อง ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับ 
ลักษณะงาน ปลูกและดแูลรักษาอย่างถูกวธิี 
   6. นักเรียนรว่มกันนำเสนอแบบบันทึก ชิ้นงานที่ 5 เรื่อง 
ผักชีหรือสะระแหน่ หน้าชั้นเรียน 
   7. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้
เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   8. นักเรียนนำความรูแ้ละทักษะที่ได้รับจากการเรียนเรื่อง 
ผักชีหรือสะระแหน่ ไปปรับใช้ในครอบครวั โดยชวน
ผู้ปกครองปลูกผักสวนครัวในภาชนะไว้รับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผูอ้ื่น 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกันแบบ
รวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น
ให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคดิเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและเหตุ
ผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ ความถนัด
ของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชพีที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและเหตุ
ผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน การ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุลพอดี 
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช ้
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   9. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึก 
หลังการเรียนและหลังการทำกจิกรรมในประเด็นต่อไปนี้ 
• สิ่งที่นกัเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมสี่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อย
เพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพยีงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ทีไ่ด้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัว และสงัคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงาน 
ทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในข้ันตอนใดบ้าง สำหรับ 
การทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการปลูกผักสวนครวั 
 3.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวดัและประเมินผล 
 1. ประเมินความรู้ เรื่อง ผักชีหรือสะระแหน่ (K) ด้วยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน 
 3. ประเมินชิ้นงาน เรื่อง ผักชีหรือสะระแหน่ (P) ด้วยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดา้นอยู่อย่างพอเพียง (A) ด้วยแบบประเมิน 
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10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง ผักชีหรือสะระแหน่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ตา่งคนตา่งทำงาน  

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ผักชีหรือสะระแหน่ ปลูกผกัสวนครัว เช่น 
ผักชีหรือสะระแหน่ได้ 
รู้จักประเภท 
ของผักสวนครัวที่ปลูก 
โดยมีการวางแผนก่อน
การทำงาน 
เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ได้
ครบ และทำงานตาม
ขั้นตอนการวางแผน 
ได้ถูกต้อง สามารถ
แก้ไขปัญหาในระหว่าง
การทำงานได ้
มีการร่วมมือกันทำงาน
เป็นทมี 

ปลูกผักสวนครัว เช่น 
ผักชีหรือสะระแหน่ได้ 
โดยมีการวางแผนก่อน
การทำงาน  
เตรียมวัสด ุอุปกรณ ์
ได้ครบ และทำงาน 
ตามข้ันตอนการ
วางแผน 
ได้ถูกต้อง มีการ
ร่วมมือกันทำงานเป็น
ทีม แก้ไขปัญหาตาม
คำแนะนำของครู 

ปลูกผักสวนครัว เช่น 
ผักชีหรือสะระแหน่ได้ 
โดยมีการวางแผนก่อน
การทำงาน เตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ได้ครบ  
มีการร่วมมือกันทำงาน
เป็นทีม 

ปลูกผักสวนครัว เช่น 
ผักชีหรือสะระแหน่ได้  
แต่ไม่มีการวางแผน 
ก่อนการทำงาน 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ ์
 

 
แผนผังการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อชว่ยเหลือตนเอง ครอบครวั และส่วนรวม (ง 1.1 ป.3/1)    
 2. ใช้วัสด ุอุปกรณ ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน (ง 1.1 ป.3/2)    
 3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ป.3/3)    
 
  
 
 
 
 
 

ภาษาไทย 

• การพูดแสดงความคดิเห็น 
• การพูดหน้าชั้นเรียน  
• การจดบันทึก 

ศิลปะ : ทัศนศิลป์  
• การวาดภาพ 
• การทำแผนภาพความคดิ 
• การทำแผ่นพับ 
• การทำหนังสือเล่มเล็ก 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
• การนำความรู้ไปเผยแพร ่
 ภายในโรงเรียน 

สร้างสรรค์งานประดิษฐ ์
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                    เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  รู้จักงานประดิษฐ ์       เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสว่นรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  งานประดิษฐ์เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุและเศษวัสดุมาผลติเป็นของใช้และของตกแต่ง  
เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวติประจำวัน 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  รู้จักงานประดิษฐ ์
 
4. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัสดุตา่ง ๆ ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ (K) 
  2. ผลงานภาพวาดงานประดิษฐ์ (P) 
  3. เห็นความสำคัญของงานประดิษฐ์ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยตอบ
คำถาม ดังนี ้
• นักเรียนรู้จกังานประดิษฐ์หรือไม่ (รู้จัก/ไมรู่้จัก) 
• งานประดิษฐค์ืออะไร (ตัวอย่างคำตอบ การนำวัสดุต่าง ๆ  
มาผลิตเป็นสิ่งของชิ้นใหม่) 
• นักเรียนเคยทำงานประดิษฐ์หรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
• นักเรียนเคยทำงานประดิษฐ์อะไรบ้าง (ตวัอย่างคำตอบ กล่องใส่
ดินสอจากไม้ไอศกรีม รถของเล่นจากขวดน้ำ กังหันลมจากกระดาษ) 
   2. ตวัแทนนักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์เกีย่วกับงานประดิษฐ์ที่
รู้จักหน้าชั้นเรียน แล้วร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับงานประดิษฐ์ 
ต่าง ๆ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต  
   4. นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์  
โดยตอบคำถาม ดังนี ้
• นักเรียนรู้จกังานประดิษฐ์แล้วใช่หรือไม ่(ใช่/ไม่ใช่) 
• งานประดิษฐท์ี่นักเรียนรู้จักได้แก่อะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ ที่ค่ันหนังสือจากไม้ไผ่ ตกแต่งกรอบรูปด้วยเปลือก
หอย โมไบล์จากวัสดุเหลือใช้ ดอกไม้จากเกล็ดปลา) 
• ถ้านักเรียนมีโอกาสประดิษฐ์ชิ้นงาน นักเรียนจะประดิษฐ์อะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ กรอบรูป กระป๋องออมสิน ของเล่น) 
   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกนัรวบรวมวสัดุที่
สามารถนำมาใช้ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง โดยเขียน
เป็นแผนภาพความคดิ ดงัตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อ   ให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คดิคน้ และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึง   ความเคารพใน
สิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นใหค้วามรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมนิข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 

เชือก  ด้าย  ไหมพรม 
 

วัสดุต่างๆ  
ที่ใช้ใน 

งานประดษิฐ ์
 

เปลือกหอย 

เมล็ดธัญพืช 
 
 

ขวดน้ำ
พลาสติก 

 

กระดาษลัง ไม้ไผ่ 

ก้อนกิน กะลามะพร้าว 
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   6. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• การนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งจะเกิดผลต่อ
ตนเองอย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของใช้ของตกแต่ง) 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำวัสดุตา่ง ๆ ทีร่วบรวมไว้ในแผนภาพ
ความคดิมาวิเคราะห์ว่า วัสดุเหล่านั้นสามารถนำมาประดิษฐ์อะไรได้บ้าง 
เช่น เปลือกหอยสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นโมไบล์ ตุ๊กตาเปลือกหอย 
หรือเคสโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประดับด้วยเปลือกหอย โดยเขียนลงใน
กระดาษสำหรับทำกจิกรรม พร้อมวาดภาพระบายสีตัวอย่างชิ้นงานให้
สวยงาม 
   8. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
งานประดิษฐ์เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุและเศษวัสดุมา
ผลิตเป็นของใช้และของตกแต่งเพื่อใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจำวัน 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้น
ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคดิเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนรวบรวมข้อมูลและผลงานจากการทำกจิกรรม  
นำไปจัดป้ายนิเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องงานประดิษฐ ์
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

 
8. สื่อและแหลง่การเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.  กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 3.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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9. การวดัและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง รู้จกังานประดิษฐ ์

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ตา่งคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                  เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  ความสำคัญของงานประดิษฐ ์     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที.่............................... เดือน .............................................................. พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิง่แวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1   อธิบายวธิีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2   ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3   ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดว้ยความสะอาด ความรอบคอบ   
                        และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  งานประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งทำให้เกิดผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ความสำคัญของงานประดิษฐ์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายความสำคัญของงานประดิษฐ์ (K) 
  2. จัดทำแผนภาพความคิดของงานประดิษฐ์ (P) 
  3. เห็นความสำคัญของงานประดิษฐ์ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทมีและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
    
7. กิจกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสังเกตภาพบนกระดาน ดังนี ้
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     จากนั้นรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับภาพต่าง ๆ โดยตอบคำถาม ดังนี ้
•  ภาพที่เห็นบนกระดานเป็นภาพอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ ดอกกล้วยไม้ กระป๋องออมสิน แคร่ไม้ไผ่ ต้น
มะละกอ ดอกไม้จากผ้าใยบัว) 
• ภาพใดเป็นผลงานจากการประดิษฐ์  
(ตัวอย่างคำตอบ กระปอ๋งออมสิน แคร่ไม้ไผ่ ดอกไม้จากผ้าใยบัว) 
• ผลงานในภาพมีประโยชน์อย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ใช้ใส่สิ่งของ ใช้อำนวยความสะดวกหรือตกแต่ง 
บริเวณบ้าน) 
   2. ตวัแทนนักเรียนออกมาเล่าประสบการณใ์นการประดิษฐ์ของเล่น 
ของใช้ และของตกแต่ง หน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับความสำคัญ 
ของงานประดิษฐ์  จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่มเพาะ
ทักษะการทำงาน ทักษะการสร้างงาน 
การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชพีและการดำรงชีวิต 
 
 
 



184 

 

   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับ
ความสำคัญของงานประดิษฐ์ โดยตอบคำถาม ดังนี ้
• นักเรียนคิดว่างานประดิษฐ์มีประโยชน์หรือไม่  
(ตัวอย่างคำตอบ มีประโยชน์) 
• งานประดิษฐ์สามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อยา่งไร  
(ตัวอย่างคำตอบ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาดัดแปลงหรือ
ประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง) 
   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
•  งานประดิษฐ์มีความสำคัญอย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ช่วยสร้างผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้) 
   6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จัดทำแผนภาพความคิด
ความสำคัญของงานประดิษฐ์ ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
งานประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งทำให้เกิดผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจำวันและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แกต่นเองและครอบครัว 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผนภาพความคดิความสำคัญ
ของงานประดิษฐ์หน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิด 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ ความ
ถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชีพที่
เหมาะสม 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุล
พอดีโดยน้อมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้
 

ความสำคัญ 
ของงานประดษิฐ ์

 

สามารถสรา้งรายได ้ 
เมื่อนำไปจำหน่าย 

ชว่ยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

ช่วยเพิ่มประโยชน์
ใช้สอย  

อำนวยความ

สะดวกในการใช้

งาน 

 

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
การพรวนดิน 

 

ช่วยพัฒนาความคดิสรา้งสรรค ์
ของผู้ประดิษฐ์ 

 

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
 

ทำให้เกิดผลงาน
รูปแบบใหม่ 
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10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมสี่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพยีงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ทีไ่ด้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
          จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณคา่ไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.  ภาพสิ่งประดิษฐ ์
 3.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ความสำคัญของ
งานประดิษฐ ์

 
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) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                   เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง  ประเภทของงานประดิษฐ ์    เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันท่ี................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิง่แวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว    
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่น เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ๆ  
หรือนำมาตกแต่งสิ่งของเพื่อเพิ่มความสวยงามและน่าสนใจ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ประเภทของงานประดิษฐ์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายลักษณะของงานประดิษฐ์แต่ละประเภท (K) 
  2. ออกแบบวาดภาพประเภทของงานประดิษฐ์ (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของประเภทของงานประดิษฐ์ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
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6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
    
7. กจิกรรมการเรียนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 
   1. นักเรียนสังเกตภาพกังหันกระดาษบนกระดาน แล้วร่วมกัน
สนทนาโดยตอบคำถาม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
• นักเรียนเคยเห็นสิ่งนี้หรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
• นักเรียนคิดว่าสิ่งนี้ทำมาจากอะไร (กระดาษ) 
• นักเรียนคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร  
(ตัวอย่างคำตอบ ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนาน) 
   2. ตวัแทนนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ในการ
ประดิษฐ์ผลงานให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับประเภทของงาน
ประดิษฐ์  จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิง่ของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือ 
ในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
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   4. นกัเรียนรว่มกันวิเคราะห์ภาพสิ่งของบนกระดานและแสดง 
ความคดิเห็น โดยตอบคำถาม ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ภาพใดเป็นงานประดษิฐ์ (1 2 3 5 6 และ 7) 
• ภาพใดไม่เป็นงานประดิษฐ์ (4 8 และ 9) 
   5. นักเรียนวิเคราะห์ภาพสิ่งของบนกระดานในข้อ 4 แล้วรว่มกัน
แสดงความคดิเห็นและจำแนกเกี่ยวกับงานประดษิฐ์ โดยตอบคำถาม 
ดังนี้ 
• ภาพใดเป็นงานประดษิฐ์ของเล่น (1 และ 6) 
• ภาพใดเป็นงานประดษิฐ์ของใช้ (5 และ 7) 
• ภาพใดเป็นงานประดษิฐ์ของประดับตกแต่ง (2 และ 3) 
   6. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• งานประดิษฐ์มกีี่ประเภท อะไรบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ มี 3 ประเภท คือ ของเล่น ของใช้ และของประดับ
ตกแต่ง) 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมทกัษะการคดิ
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
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   7. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบ
และวาดภาพระบายสีงานประดิษฐ์ที่ทำเป็นของเล่น ของใช้ และของ
ตกแต่ง จากวัสดุหรือเศษวัสดุที่กำหนด 1 ชิ้น คอื ขวดน้ำพลาสติก 
กระดาษ และวัสดธุรรมชาตติ่าง ๆ ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม  
แล้วอธิบายในประเด็นตา่ง ๆ ต่อไปน้ี 
• สิ่งนี้คืออะไร 
• สิ่งนี้เป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด 
• สิ่งนี้ทำมาจากวัสดุอะไร 
• สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร 
จากนั้นครตูรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน 
   8. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นมาทำเป็นของเล่น 
เป็นสิ่งของเครื่องใช้ใหม่ ๆ หรือนำมาตกแต่งสิ่งของ เพื่อเพิ่มความ
สวยงามและน่าสนใจ 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอการออกแบบวาดภาพระบายสี
เกีย่วกับประเภทของงานประดิษฐ์ของกลุ่มตนเองหน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคดิเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนร่วมกันนำผลงานการออกแบบวาดภาพระบายสี
เกี่ยวกับประเภทของงานประดิษฐ์ มาติดป้ายนิเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้
และจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมสี่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2.  ภาพกังหันลมกระดาษ 
 3. ภาพสิ่งของเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ประเภทของ 
งานประดิษฐ ์

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

ลงชื่อ ..................................................... ผูส้อน 
          (....................................................) 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

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



194 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์               เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช  เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                     และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก เพราะมีขายจำนวนมาก  
มีทั้งวัสดุจากพชื สตัว์ หนิ ดิน และเศษผ้า 
 
3. สาระการเรียนรู ้
   วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช (K) 
  2. สำรวจผลติภัณฑ์ทีท่ำมาจากวัสดใุนท้องถ่ินที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพชื (P) 
  3. เห็นคุณค่าของวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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  7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาและสังเกตภาพต้นกล้วยบนกระดาน  
โดยตอบคำถาม ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• สิ่งที่นักเรียนเห็นบนกระดานคืออะไร (ต้นกล้วย) 
• ส่วนใดของต้นกล้วยสามารถนำมาทำประโยชน์ได้บ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ สามารถนำมาทำประโยชน์ได้ทั้งลำต้น ใบ ดอก 
และผล) 
• คนส่วนใหญ่มักนำสว่นใดของต้นกล้วยมาทำงานประดิษฐ์  
(ตัวอย่างคำตอบ ต้นกลว้ยและใบตอง) 
   2. นักเรียนรว่มกันเล่นเกมเติมหมายเลขลงบนกระดานเกี่ยวกับ 
การเจริญเติบโตของต้นกล้วย ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
                ระยะที่ 1                               ระยะที ่2 
 
 
 
 
 
                ระยะที่ 3                               ระยะที่ 4 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับวัสดุในท้องถิ่นที่
เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ  การประดิษฐ์คิดค้น และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการ 
สร้างงาน การมีลักษณะนิสัยทำงาน
อย่างกระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผูอ้ืน่ให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนดัของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมทักษะการคิดขั้นสูง
และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
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   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
เกี่ยวกับวัสดุในท้องถิ่นทีเ่ป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช ลงในกระดาษ 
สำหรับทำกิจกรรม ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• นักเรียนสามารถนำเมล็ดพืชมาประดิษฐ์อะไรได้บ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ การ์ดอวยพร กรอบรูป ที่ติดตู้เย็น) 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกวัสดุในแผนภาพความคิดใน 
ข้อ 4 กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้นสำรวจดวู่า มีผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์
ใดบ้างที่ผลิตจากวัสดุทีต่นเองเลือก จัดทำลงในตารางในกระดาษ
สำหรับทำกิจกรรม ดังตวัอย่าง 

วัสดุในท้องถิ่น 
ที่เป็นส่วนต่างๆ ของพืช 

ผลิตภัณฑ์ 
หรืองานประดิษฐ์ที่ได ้

ไม้ไผ่ กระจาด กระติบข้าว 
กระด้ง ตะกรา้ 

   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซือ้ในราคาถูก 
มีขายจำนวนมาก มีทั้งวสัดุจากพืช สัตว ์หิน ดิน และเศษผ้า 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอตารางการสำรวจผลติภัณฑ์
หรืองานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช ของกลุ่ม
ตนเองหน้าชั้นเรียน 

ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 

วัสดุในท้องถิ่น 
ที่เป็นส่วนต่าง ๆ 

ของพืช 
 

ไม้ไผ ่
 

กก 
 

เชือกปอ 
 

ลาน 
 

เมล็ดพืช 
 

หวาย 
 

ใบตอง 
 

กระจูด 
 

ใบไม ้
 

ใบมะพร้าว 
 

เปลือกไม้ 
 

กิ่งไม้ 
 

กะลามะพรา้ว 
 

ผักตบชวา 
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   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนรวบรวมตารางการสำรวจผลิตภณัฑ์หรืองานประดิษฐ ์
จากวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช นำมาจัดทำเป็นรูปเล่ม 
และวางไว้ในมุมความรู้ภายในห้องเรียน 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขัน้ตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพต้นกลว้ย 
 3. เกมการเจริญเติบโตของต้นกล้วย 
 4. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 5.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุในท้องถิ่น 
ที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของพืช 

 
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) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อยา่งชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ตา่งคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                 เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................. เดือน ................................................................ พ.ศ. ................................ 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก เพราะมีขายจำนวนมาก  
มีทั้งวัสดุจากพชื สตัว์ หนิ ดิน และเศษผ้า 
 
3. สาระการเรียนรู ้
   วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายวัสดใุนท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสตัว์ (K) 
  2.  สำรวจผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุในท้องถิ่นทีเ่ป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์(P) 
  3. เห็นคุณค่าของวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพแมลงทับบนกระดาน แล้วสนทนา     
โดยตอบคำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  สตัว์ในภาพคืออะไร  (แมลงทับ) 
•  สตัว์ชนดินี้ชอบอาศัยอยู่ที่ใด  
(ตัวอย่างคำตอบ บริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมและอดุมสมบูรณ์) 
•  สว่นใดของแมลงทับที่นิยมนำมาทำงานประดษิฐ์  (ส่วนของปีก) 
•  นักเรียนยกตัวอยา่งสิง่ประดิษฐ์จากปีกแมลงทบั  
(ตัวอย่างคำตอบ สร้อยข้อมือ ต่างหู เข็มกลัด พานประดับ 
จากปีกแมลงทับ) 
   2.  นักเรียนร่วมกันศกึษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดใุนท้องถิ่น 
ที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์  จากแหล่งการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น 
หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพวัสดใุนท้องถิ่นบนกระดาน แล้ว
เลือกเฉพาะภาพที่เป็นวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ นำมา
ติดไว้อกีฝั่งของกระดาน ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อใหเ้กิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพ การประดิษฐ์คดิคน้ และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
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•  วัสดุในทอ้งถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  วัสดุในทอ้งถิ่นที่ไม่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
   4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
•  นักเรียนบอกสิ่งประดษิฐ์ที่ทำมาจากขนไก่ ขนนก 
(ตัวอย่างคำตอบ พัด ไม้กวาดขนไก่ ต่างหู) 
• นักเรียนสามารถนำเมล็ดพืชมาประดิษฐ์อะไรได้บ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ การ์ดอวยพร กรอบรูป ที่ติดตู้เย็น) 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมทักษะการคดิขั้นสูง
และนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
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   5. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกวสัด ุ
ในข้อ 3 กลุ่มละ 1 ชนิด  จากนั้นสำรวจดูว่า มีผลิตภัณฑ์หรืองาน
ประดิษฐ์ใดบ้างที่ผลติจากวัสดุที่ตนเองเลือกจัดทำลงในตาราง 
ในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม ดังตวัอย่าง 

วัสดุในทอ้งถิ่น 
ที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์

ผลิตภัณฑ์ 
หรืองานประดิษฐ์ที่ได ้

เปลือกหอย 1.  ม่านเปลือกหอย 
2.  พวงกุญแจเปลือกหอย 
3.  ตุ๊กตาจากเปลือกหอย 
4.  สร้อยคอเปลือกหอย 
5.  กรอบรูปจากเปลือกหอย 

   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกวัสดุในแผนภาพความคิดในข้อ  
4 กลุ่มละ 1 ชนิด จากนัน้สำรวจดูวา่ มีผลติภัณฑห์รืองานประดิษฐ์
ใดบ้างที่ผลิตจากวัสดุทีต่นเองเลือก จัดทำลงในตาราง 
ในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม ดังตวัอย่าง 

วัสดุในท้องถิ่น 
ที่เป็นส่วนต่างๆ ของพืช 

ผลิตภัณฑ์ 
หรืองานประดิษฐ์ที่ได ้

ไม้ไผ่ กระจาด กระติบข้าว 
กระด้ง ตะกรา้ 

   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก 
มีขายจำนวนมาก มีทั้งวสัดุจากพืช สัตว ์หิน ดิน และเศษผ้า 
   7.  นักเรียนแต่ละกลุม่ออกมานำเสนอตารางการสำรวจผลิตภัณฑ์
หรืองานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์ของกลุ่ม
ตนเองหน้าชั้นเรียน 
   8.  นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิด
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   9.  นักเรียนรวบรวมตารางสำรวจผลิตภณัฑ์หรอืงานประดิษฐ์จาก
วัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว ์นำมาจัดทำเป็นรูปเล่มและ
วางไว้ในมุมความรู้ภายในห้องเรียน 
   10.  นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 
•  สิง่ที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คอือะไร 
•  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
•  เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
•  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
•  นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสงัคมทั่วไปได้อย่างไร 
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     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคมเกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 

8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพแมลงทับ 
 3. ภาพวัสดุในท้องถิ่น 
 4. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 5.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นที่
เป็นส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ            ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                 เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง  วัสดุในท้องถิ่นประเภทหินและดิน                     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่............................... เดือน ................................................................ พ.ศ. ................................ 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชีว้ัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก เพราะมีขายจำนวนมาก  
 มีทั้งวัสดุจากพชื สตัว์ หนิ ดิน และเศษผ้า 
 
3. สาระการเรียนรู ้

วัสดุในท้องถ่ินประเภทหินและดิน 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายวัสดใุนท้องถิ่นประเภทหินและดิน (K) 
  2.  ผลติภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์จากหินและดินที่สนใจ (P) 
  3. เห็นคุณค่าของวัสดุในท้องถิ่นประเภทหินและดิน (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ  
  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุง่มั่นในการทำงาน    
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันอ่านสถานการณ์จำลองบนกระดาน แล้วสนทนาโดย
ตอบคำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
•  จากสถานการณต์ะวนัต้องการทำอะไร 
(ประดิษฐ์บัตรอวยพรวนัข้ึนปีใหม่จากวัสดุเหลือใช้) 

•  จากสถานการณต์ะวนัพบปัญหาอะไร 
(ไม่รู้จะเริ่มต้นการทำงานอย่างไร) 

• ถ้านักเรียนเป็นตะวันจะเลือกใช้วัสดุใดบ้างมาประดิษฐ์เป็น 
บัตรอวยพรวันข้ึนปีใหม่ 
รวบรวมข้อมูลเป็นแผนภาพความคิด ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  นักเรียนร่วมกันศกึษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดใุนท้องถ่ิน
ประเภทหินและดินจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้
เกิดความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพการประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสูก่ารค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดย
แสดงถึงความเคารพในสทิธิและ
ผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใชภ้าวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชวีิต 
 

ใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่เขา้มาทุกที ตะวันจึงคิดวางแผนที่จะ
มอบของขวัญแทนใจตนเองให้แก่แม่  ตะวันคดิว่าจะ
ประดิษฐ์บัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่จากวัสดุเหลือใช้ เพราะ
จะได้ไม่สิ้นเปลืองเงินและได้ความภาคภูมิใจต่อตนเอง 
แต่ปัญหาสำหรับตะวันตอนนี้ คือ ตะวันไมรู่้จะเริม่ต้น
การทำงานอยา่งไรดี 

กระดาษแข็ง 
 

หิน 
 

สี 
 

ทราย 
 

กาว 
 

เครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในงานประดิษฐ์ 
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   3.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น
ประเภทหินและดิน จากนั้นแสดงความคิดเห็น โดยเขียนเป็นแผนภาพ
ความคดิบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างของหินและ
ดินที่นำมาทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบน
กระดาน ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
•  ผลติภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ที่ทำจากหินและดนิที่บ้านของนักเรียน 
มีอะไรบ้าง  (ตวัอย่างคำตอบ โต๊ะหินอ่อน ถ้วยจานดินเผา) 
 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลอืกอาชีพที่เหมาะสมทกัษะการคดิ
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพ
และการดำรงชวีิต 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้
 
 

ที่ทับกระดาษ 
จากหิน 

 

กรอบรูปจากหิน 

 

โต๊ะหินอ่อน 

 

ท่อดินเผา 

 

กระเบื้องดินเผา 

 

หินขัดตัว 

 

เครื่องประดับ 

จากหิน 

 

โมไบล์จากหิน 

 

ภาชนะดินเผา 

 

วัสดุในท้องถิ่น 
ประเภทหินและดิน 

 

หิน ดิน 
ความเหมือน 

(ผลิตภัณฑ์หรืองาน 

ประดิษฐ์จากหิน สามารถ 

นำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ 

ต่างๆ ได้มากกว่าดิน เช่น 

    เครื่องประดับ ของเล่น 

        ของตกแต่ง ของใช้  
                 และอื่น ๆ) 

(สามารถนำมา 

ประดิษฐ ์

เป็นชิ้นงาน 

และสร้างผลิตภัณฑ ์

ให้เกิดประโยชน์ได้) 

(ผลิตภัณฑ์หรืองาน 

ประดิษฐ์ ที่ได้จากดิน  
ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบ 

ภาชนะ เครื่องปั้นดินเผา) 
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   6.  นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แตล่ะกลุ่มเลือกผลิตภัณฑ์หรือ
งานประดิษฐ์ที่ทำจากหนิและดินที่กลุ่มตนเองสนใจ 1 ชนิด จากนั้น
ออกแบบและบันทึกผลลงในกระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
   7.  นักเรียนร่วมกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก 
เพราะมีขายจำนวนมากมีทั้งวัสดุจากพชื สตัว์ หนิ ดิน และเศษผ้า 
   8. นักเรียนรว่มกันนำเสนอผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ที่กลุ่มตนเอง
สนใจ พร้อมอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10.  นักเรียนรวบรวมผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ที่สนใจมาติด 
ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แกผู่้ที่สนใจ 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียนและ
หลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไป ได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึน้กว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพเครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานประดิษฐ ์
 3. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง เครื่องมือ วัสดุ 
และอปุกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ ์

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มกีารปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ                     ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                  เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้า    เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................. เดือน ............................................................. พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก เพราะมีขายจำนวนมาก  
มีทั้งวัสดุจากพชื สตัว์ หนิ ดิน และเศษผ้า 
 
3. สาระการเรียนรู ้
   วัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้า 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้า (K) 
  2. ผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์จากผา้ที่สนใจ (P) 
  3. เห็นคุณค่าของวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้า (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
  5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
  6. ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ   
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน 
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพของใช้บนกระดาน แล้วสนทนา 
โดยตอบคำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• ภาพบนกระดานมีภาพใดบ้างที่เป็นของใช้ (1 2 3 4 และ 5) 
• ของใช้ในภาพใดบ้างทำมาจากหนัง (3) 
• ของใช้ในภาพใดบ้างทำมาจากผ้า (1 2 และ 5) 
• ของใชใ้นภาพใดบ้างทำมาจากพลาสตกิ (4) 
   2. นักเรียนรว่มกันยกตัวอย่างสิ่งของที่นักเรียนรู้จักที่ทำจากผ้า  
แล้วออกมาเขียนบนกระดานทีละคน ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับวัสดุในท้องถิ่น
ประเภทผ้า จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เชน่ หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน 
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง 
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่มเพาะ
ทักษะการทำงาน ทักษะการสร้างงาน การมี
ลักษณะนิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึกในการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัตงิานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
ความคดิเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำขอ้มลูที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือกอาชพี 
ที่เหมาะสมทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและเหตุ
ผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
 
 
 
 

1 2 3 

4 5 

1. เสื้อ              6.  พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
2. กางเกง               7.  โซฟาผ้า 
3. ถุงผ้า                    8.  ตุ๊กตา 
4. กระเป๋าผ้า         9.  ที่นอน 
5. รองเท้าผ้าใบ              10. ผา้ห่ม 
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   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดใุนท้องถ่ินประเภทผ้า  
จากนั้นแสดงความคิดเห็น โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน 
ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมารับสลากคำ เช่น 1. ของเล่น  2. ของใช้ 3. ของตกแต่ง  
         จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์หาผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ ์
ที่ทำจากผ้าตามหัวข้อที่กลุ่มตนเองจับได้ เขียนลงในตารางในกระดาษ
สำหรับทำกิจกรรม ดังตวัอย่าง 

ผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า 

ปลอกหมอน 
ถุงมือ 

หมอนเข็ม 
โบว์ผูกผม 

พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
กระเป๋าจากผา้ทอมือ 

   6. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• นักเรียนจะเลือกนำผ้ามาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ หรือของ
ตกแต่ง เพราะเหตุใด (ตวัอย่างคำตอบ ของใช้ เพราะนำมาใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าของเล่นและของตกแต่ง) 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ ์
ที่ทำจากผ้าทีก่ลุ่มตนเองสนใจ 1 ชนิด จากนั้นออกแบบและบันทึกผล
ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
   8. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
วัสดุในท้องถิ่นเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย ซึ่งอาจไม่ต้องซื้อหรือซื้อในราคาถูก 
เพราะมีขายจำนวนมาก มีทั้งวัสดุจากพชื สตัว์ หนิ ดิน และเศษผ้า 

ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุล
พอดีโดยน้อมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงาน ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุในท้องถิ่น 
ประเภทผ้า 

 

ผ้าเส้นใยฝ้าย 
 

ผ้าเส้นใยขนสัตว์ 
 

ผ้าเส้นใยลินิน 
 

เศษผ้า 
 

ผ้าเส้นใยไหม 
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   9. นักเรียนรว่มกันนำเสนอผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ที่กลุ่มตนเอง
สนใจ พร้อมอธิบายหน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการ
คิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนรวบรวมผลิตภัณฑ์หรืองานประดษิฐ์ที่สนใจ 
มาติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่ความรูใ้ห้แก่ผู้ที่สนใจ 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรมในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพของใช ้
 3. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุในท้องถิ่น
ประเภทผ้า 

 
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) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชพี              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                    เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง  เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์   เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................. เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเปน็ข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  งานประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุในท้องถิ่น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะกับลักษณะงาน 
เพื่อให้ผลงานสำเร็จสมบรูณ์ สวยงาม ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานในการทำงาน 
 
3. สาระการเรียนรู ้
   เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานประดิษฐ์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายลักษณะการใช้งานของเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ (K) 
  2. สำรวจเครือ่งมือ วัสด ุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของเครื่องมือ วัสด ุและอุปกรณท์ี่ใช้ในงานประดิษฐ ์(A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ โดยตอบคำถาม 
ดังนี ้
• ก่อนลงมือประดิษฐช์ิน้งานควรทำสิ่งใดก่อน  
(ตัวอย่างคำตอบ การกำหนดปญัหาและความต้องการ) 
•  สิ่งสดุท้ายที่ควรทำหลังจากประดิษฐช์ิ้นงานคอือะไร  
(ตัวอย่างคำตอบ การประเมินผล) 
• นักเรียนใช้สิ่งใดในการตัดกระดาษ  
(ตัวอย่างคำตอบ กรรไกร คัตเตอร์) 
• นักเรียนใช้สิ่งใดทำใหก้ระดาษติดกัน (ตัวอย่างคำตอบ กาว) 
   2. นักเรียนรว่มกันยกตัวอย่างเครือ่งมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช ้
ในงานประดิษฐ์ โดยส่งตวัแทนนักเรียน 4 คน ออกมาเขียน 
เป็นแผนภาพความคดิบนกระดาน ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับเครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ จากแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกระบวนการทำงาน การประกอบ
อาชีพการประดิษฐ์คิดคน้ และ
สร้างสรรค์ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคตโดยแสดงถึงความเคารพในสิทธิ
และผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด 
รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใชภ้าวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
 
 
 

เครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในงานประดิษฐ์ 

 

คัตเตอร ์
 

กาว 
 

คมี 
 

ไม้บรรทัด 
 

ดินสอ 
 

กรรไกร 
 

ค้อน 
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   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับเครื่องมือ วัสด ุและอุปกรณ ์
ที่ใช้ในงานประดิษฐ ์แล้วเขียนชื่อลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับการใช้งาน 
ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• เพราะเหตุใดก่อนการใช้งานเครื่องมือ วัสด ุและอุปกรณ์จึงควรศึกษา
คู่มือการใช้งาน (ตัวอย่างคำตอบ เพื่อให้ใช้งานได้เหมาะสมกับ
ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ และเพื่อความปลอดภัย) 
   6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกงาน
ประดิษฐ์ที่กลุ่มตนเองสนใจ แล้วร่วมกันสำรวจวา่ งานประดิษฐ ์
ของกลุ่มตนเองใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใดบ้าง จากนั้นบันทึกผล 
ลงในแบบบันทึกในกระดาษสำหรับทำกจิกรรม ดงัตัวอย่าง 
 
 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกีย่วกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ค้อน 
 

เลื่อยฉลุ 
 

คัตเตอร์ 
 

ดินสอ 

 

กรรไกร กาว 
 

กาวชนิดติดทนนาน 
 

คีม 
 

              (กาว)  ใช้ตดิกระดาษ 
             (ดินสอ)  ใช้รา่งภาพเพื่อออกแบบ 
            (เลื่อยฉลุ)  ใช้เลื่อยไม้แผ่นบาง ๆ 
            (กรรไกร)  ใช้ตดักระดาษ 
              (ค้อน)  ใช้ตอก เคาะวสัดุ 
     (กาวชนิดติดทนนาน)  ใช้ตดิวัสดุประเภทพลาสติก 
               (คีม)  ใช้จับยดึวัสด ุ
            (คัตเตอร์)  ใช้กรีดกระดาษให้ขาดออกจากกัน 
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   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
งานประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุในท้องถิ่น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ให้เหมาะกับลักษณะงาน เพื่อใหผ้ลงานสำเร็จสมบูรณ์ สวยงาม 
ประหยัดเวลา และประหยัดแรงงานในการทำงาน 
   8. นักเรียนนำเสนอแบบบันทึกการสำรวจเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช ้
ในงานประดิษฐ์ของกลุ่มตนเอง หน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนรวบรวมแบบบันทึกการสำรวจเครื่องมือและอุปกรณ ์
ที่ใช้ในงานประดิษฐ ์แล้วนำมาจัดปา้ยนิเทศหน้าชัน้เรียน เพื่อเป็นแหล่ง
การเรียนรูใ้ห้แก่ผู้ที่สนใจ 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไป ได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 
 

แบบบันทึก 

1. งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ คือ (กระเปา๋จากผ้าไหม) 
     

2. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์ ได้แก ่

  คัตเตอร ์ กรรไกร 
 

  ค้อน คีม 
 

  เลื่อยฉลุ กาว 

  อุปกรณ์เครื่องเขียน 

3. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ด้วยตนเองได้หรือไม ่ 
 เพราะเหตุใด 

  ได้ ไม่ได้ 
 เพราะ (มีข้ันตอนซับซ้อน)   
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพเครื่องมือ วัสด ุอุปกรณ์ที่ใชใ้นงานประดิษฐ์ 
 3. กระดาษสำหรับทำกจิกรรม 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุในท้องถิ่น
ประเภทผ้า 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มกีารปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือร่วมใจ
พร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนด
บทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
หน่วยการเรยีนรู้ท่ี 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                 เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง  กระบวนการของงานประดิษฐ์      เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................. พ.ศ. ................................... 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเปน็ข้ันตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  กระบวนการของงานประดิษฐ์ เป็นข้ันตอนแก้ไขปัญหาหรือช่วยลดข้อผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน  
ทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมา 
 
3. สาระการเรียนรู ้
   กระบวนการของงานประดิษฐ์ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายองค์ประกอบของกระบวนการของงานประดิษฐ์ (K) 
  2. จัดทำแผ่นพับกระบวนการของงานประดิษฐ ์(P) 
  3. เห็นความสำคัญของกระบวนการของงานประดิษฐ์ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนอ่านสถานการณ์บนกระดาน ดังนี้  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
จากนั้นนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใชค้ำถาม ดังนี ้
• สม้โอประดิษฐก์ระป๋องออมสินอย่างไร (ดจูากหนังสือ) 
• แตงโมประดิษฐก์ระป๋องออมสินอย่างไร (ตามแบบที่ตนเองคิดขึน้) 
• ถ้าต้องการให้ผลงานแปลกใหม่ ควรปฏิบัติตามบุคคลใด (แตงโม) 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน 
อินเทอร์เน็ต 
   3. นักเรียนรว่มกันแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ โดยตอบคำถาม ดังนี ้
• กระบวนการของงานประดิษฐ์มีกี่องค์ประกอบ  
(ตัวอย่างคำตอบ 4 องค์ประกอบ) 
• องค์ประกอบในกระบวนการของงานประดิษฐม์ีอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างคำตอบ  1. กำหนดปัญหาและความต้องการ   
                      2. การรวบรวมข้อมูล      
                      3. การออกแบบและลงมือสร้าง  
                      4. การประเมินผล) 
   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการของงานประดิษฐ์  
โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการของงานประดิษฐ ์

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใชส้ันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ที่ 1 

ส้มโอประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
ตามแบบทีดู่จากหนังสือ 

สถานการณ์ที่ 2 

แตงโมประดิษฐ์กระป๋องออมสิน 
ตามแบบที่ตนเองคิดขึ้น 

4. การประเมินผล 

3. การออกแบบและลงมือสร้าง 

2. การรวบรวมข้อมูล 

1. การกำหนดปัญหาและความต้องการ 
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   5. นักเรียนคิดประเมนิเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
• องค์ประกอบของกระบวนการของงานประดิษฐ์ข้อใด 
เป็นการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข (การประเมิน) 
   6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ส่งตัวแทนออกมาจับสลาก 
ชื่องานประดิษฐ์ ดังนี้ 
ตัวอย่างสลาก 
 
 
 
 
 
 
   7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทำงานประดิษฐ์ 
ตามกระบวนการที่ได้ศึกษา โดยจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ  
ออกแบบตามความคดิสร้างสรรค์ของกลุ่มนักเรียน 
   8. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
กระบวนการของงานประดิษฐ์ เป็นข้ันตอนแก้ไขปัญหาหรือช่วยลด
ข้อผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน ทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามมา 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแผ่นพับกระบวนการของงาน
ประดิษฐ์หน้าชั้นเรียน 
   10. นกัเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการ
คิดเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11. นักเรียนร่วมกันรวบรวมข้อมูลแผ่นพับเกี่ยวกับกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์มอบให้ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้
ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไป ได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผูป้ระกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมลูและเหตุผล สรุปและให้ 
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน 
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 

 

กระป๋องออมสิน พัดกระดาษ 

ที่ใส่ของจากไม้ไอศกรีม หน้ากากเปเปอร์มาร์เช 

ที่คั่นหนังสือ 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. สถานการณ์จำลอง 2 
 3.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง กระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึน้ไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ                ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                  เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแตง่ด้วยวัสดุในท้องถิ่น   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่.................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                     และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น  
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได ้
 
3. สาระการเรียนรู ้
  วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดใุนท้องถิ่น 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดใุนท้องถ่ิน (K) 
  2.  จดัทำคู่มอืวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่น (P) 
  3. เห็นคุณค่าของวัสดุ อปุกรณ์ที่ใช้ประดิษฐก์ระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ โดยร่วมกัน
ตอบคำถาม ดังนี ้
•  หากที่บ้านของนักเรียนมีกระถางต้นไม้ที่ไม่ได้ใช้จะนำมาใช้
ประโยชน์อย่างไร   
(ตัวอย่างคำตอบ นำมาปลูกต้นไม้หรือนำมาใสน่้ำให้สัตว์เลี้ยง) 
   2.  นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพกระถางต้นไม้ทีต่กแต่งด้วยวัสด ุ
ในท้องถิ่น แล้วสนทนาโดยการตอบคำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
•  จากภาพ นักเรียนรู้หรือไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เรียกว่าอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่น) 

•  นักเรียนเคยประดิษฐก์ระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่นหรือไม ่
(เคย/ไม่เคย) 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับวัสดุ อุปกรณ ์
ที่ใช้ทำกระถางต้นไมต้กแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น จากแหล่งการเรียนรู ้
ที่หลากหลาย เชน่ หนังสอืเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ข้อความวัสด ุอุปกรณท์ี่ใช้ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือบนกระดาน  
แล้วร่วมกันระบุว่าข้อความใดบ้างเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ ์
ที่คั่นหนังสือ แล้วนำไปติดในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน 
การประกอบอาชีพ การประดิษฐ์
คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานอัน
นำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดง
ถึงความเคารพในสิทธิและผลงานของ
ผู้อืน่ 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่ม
เพาะทักษะการทำงาน ทกัษะการสร้าง
งาน การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และ
จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาล
ใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมอืในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแยง้ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
 
 
 

กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง ดอกไม้แห้ง 

เมล็ดพืช 

เชือกปอ 

ขนสัตว์ ขวดน้ำ แก้วน้ำ 

เศษผ้า 

ดินสอ 

ยางลบ กระดาษ A4 ลูกปัด 

หิน 

กาวลาเทกซ์ 

กระดาษแข็ง กรรไกร 
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   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
•  กระถางต้นไม้ที่นิยมไปใช้ประโยชน์ส่วนมากทำมาจากอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ เป็นกระถางที่ทำมาจากดินเผา) 
   6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจดัทำคู่มือวัสด ุอปุกรณ์ในการทำ
กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น ลงในกระดาษสำหรับทำ
กิจกรรม 
   7.  นักเรียนร่วมกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใชจ้่าย 
และสามารถนำไปจำหนา่ยเพื่อสร้างรายได้ 
   8.  นักเรียนนำเสนอคู่มือวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกระถางต้นไม้
ตกแต่งจากวัสดุในท้องถ่ินหน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
 

 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

วัสดุอุปกรณ ์
ที่ใช้ในการประดิษฐ ์

ที่ค่ันหนังสือ 
 

เชือกปอ 
 

ยางลบ 
 

ดอกไม้แห้ง 
 

กาวลาเทกซ์ 
 

เมล็ดพืช 
 

กระดาษ A4 
 

ขนสัตว์ 
 

ดินสอ 
 

ใบไมแ้ห้ง 
 

กระดาษแข็ง 
 

กิ่งไม้แห้ง 
 

กรรไกร 
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 จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพกระถางต้นไม ้
 3. แถบข้อความวัสด ุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์กระถางตน้ไม้ตกแต่งด้วยวัสดใุนทอ้งถิ่น 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้
ทำกระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุใน
ท้องถิ่น 

 
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 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ                                                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                 เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง  ขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางต้นไมต้กแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น    เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................. เดือน ............................................................ พ.ศ. ................................... 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น  
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได้ 
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่น 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1.  อธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น (K) 
  2.  จดัทำหนังสือเล่มเล็ก การประดิษฐ์กระถางตน้ไม้ตกแต่งด้วยวัสดใุนทอ้งถิ่น (P) 
  3.  เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันทบทวนความรู้เดิม โดยการสังเกตบัตรภาพวัสด ุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดษิฐ์  แล้วร่วมกันจำแนกวา่วัสด ุอุปกรณ์ใดบ้าง
ที่ใช้ในงานประดิษฐก์ระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่น  
ดังตัวอยา่ง   
•  วัสด ุอุปกรณ์ทีใ่ช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
- ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น 
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือ 
ในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
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•  วัสด ุอุปกรณ์ที่ไมใ่ช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  นักเรียนสนทนาและร่วมกันตอบคำถาม ดงันี ้
•  หากไม่มีกระถางดินเผาสามารถใช้อะไรแทนได้ 
(ตัวอย่างคำตอบ ขัน กะละมัง ภาชนะขนาดกลาง) 
   3.  นักเรียนร่วมกันศกึษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการ
ประดิษฐ์กระถางต้นไมต้กแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น จากแหล่งการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย เช่น หนังสอืเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนดัของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมทกัษะการคดิ
ขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผลสรุปและให้
ความเหน็เกี่ยวกับการทำงาน
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้
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   4. นักเรียนแบง่กลุ่มตามความเหมาะสมรว่มกนัวิเคราะห์ข้อความ
ขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่นที่ได้รับ
แจกกลุ่มละ 1 ชุด แล้วรว่มกันจับคู่แถบข้อความให้สัมพันธ์กับข้ัน
ตอนบนโต๊ะของกลุ่มตนเอง ดังตวัอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.  นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกตอ้ง กลุม่ใดที่ทำถูกต้อง 
ถือว่าผ่าน 
   6.  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยการตอบ
คำถามกระตุ้นความคดิ ดังนี้ 
•  การประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่นส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดความคดิสรา้งสรรค์อยา่งไร 
(ตัวอย่างคำตอบ สามารถออกแบบกระถางต้นไม้ตามความต้องการ
และจินตนาการของตนเองได้) 
   7.  นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันออกแบบและจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  
การประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดใุนท้องถิ่น ลงในกระดาษ
สำหรับทำกิจกรรมและนำคู่มือวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในการประดิษฐก์ระถาง
ต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่นมารวมเป็นเล่มเดียวกัน 

 

ขั้นตอนที่ 1 
ทากาวบนเมล็ดถ่ัวแดง แล้วติดตรง
กลางดอกไม้เป็นเกสร จากน้ันวางไว้ให้
แห้ง จึงนำไปใช้งาน 
 

ขั้นตอนที่ 2 
ลงมือสร้าง โดยล้างกระถางแล้วใช้ผ้า
สะอาดเช็ดให้แห้ง จากน้ันทากาว
บริเวณขอบกระถาง แล้วใช้เชือกปอพัน
โดยรอบ 
 

ขั้นตอนที ่3 ร่างภาพของกระถางดินเผาตกแต่งด้วย
วัสดุในท้องถิ่นลงในกระดาษ A4 

ขัน้ตอนท่ี 4 

ทากาวที่เชือกปอแล้วทำส่วนของ
ดอกไม้โดยขดเชือกเป็นรูปวงกลมติด
บนกระถาง เว้นที่ว่างตรงกลางไว้เท่ากับ
ขนาดของเมล็ดถั่วแดง จากน้ันติดกิ่งไม้
เป็นลำดับต่อจากเชือกที่ขดเป็นวงกลม
บนตัวกระถาง แล้วทากาวบนเชือกปอ  
ที่เหลือติดเป็นใบข้างกิ่งไม้ทั้ง 2 ด้าน 

ขั้นตอนที ่5 
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่ง
กระถางดินเผาตามที่ออกแบบไว้ 
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   8.  นักเรียนร่วมกันสรปุสิง่ที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใชจ้่าย 
และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
   9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหนังสือเล่มเล็ก การประดิษฐ์กระถาง
ต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดุในท้องถิ่น หน้าชั้นเรียน 
   10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคดิเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   11.  นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานหนังสือเล่มเล็ก การประดิษฐ์
กระถางต้นไม้ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น นำมาไวท้ี่มุมความรู้ภายใน
ห้องเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรูใ้ห้แก่ผู้ที่สนใจ 
   12. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขัน้ตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชพี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
  2.  บัตรภาพวัสด ุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ 
  3. แถบข้อความขั้นตอนการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ตกแต่งดว้ยวัสดใุนท้องถ่ิน 
  4. แหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
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9. การวัดและประเมินผล 
สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการ
ประดิษฐ์กระถางต้นไมต้กแต่งด้วยวัสดุ
ในท้องถิ่น 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อยา่งชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                    เวลาเรียน 15 ชัว่โมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง วัสดุ อุปกรณใ์นการประดิษฐ์ที่ค่ันหนังสือ     เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน .............................................................. พ.ศ. ................................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตวัชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขัน้ตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น  
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได ้
 
3. สาระการเรียนรู ้
 วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสอื (K) 
  2. จัดทำคู่มือวัสด ุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ (P) 
  3. เห็นคุณค่าของวัสดุ อปุกรณ์ในการประดิษฐ์ทีค่ั่นหนังสือ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ  
  
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันสนทนาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ โดยร่วมกัน
ตอบคำถาม ดังนี ้
• งานประดิษฐช์นิดใดบ้างที่ทำมาจากกระดาษ 
(ตัวอย่างคำตอบ นกกระดาษ จรวดกระดาษ กรอบรูปกระดาษ) 
   2. นักเรียนรว่มกันสังเกตภาพที่คั่นหนังสือ แล้วสนทนาโดยตอบ
คำถาม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
• จากภาพ นักเรียนรู้หรอืไม่ว่าสิ่งประดิษฐ์นี้เรียกว่าอะไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ที่ค่ันหนังสือ) 

• นักเรียนเคยประดิษฐท์ี่คั่นหนังสือหรือไม่ (เคย/ไม่เคย) 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับวัสดุ อุปกรณ ์
ที่ใช้ในการประดิษฐท์ี่คั่นหนังสือ จากแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลาย  
เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ข้อความวัสด ุอุปกรณท์ี่ใช้ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือบนกระดาน  
แล้วร่วมกันระบุว่าข้อความใดบ้างเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 
ที่คั่นหนังสือ แล้วนำไปติดในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสูก่ารค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่มเพาะ
ทักษะการทำงาน ทักษะการสร้างงาน 
การมีลักษณะนิสยัทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา 
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสมทักษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชพีและการดำรงชีวิต 
 
 

กิ่งไม้แห้ง ใบไมแ้ห้ง ดอกไม้แห้ง 

เมล็ดพืช 

เชอืกปอ 

ขนสัตว์ ขวดน้ำ แก้วน้ำ 

เศษผ้า 

ดินสอ 

ยางลบ กระดาษ A4 ลูกปัด 

หิน 

กาวลาเทกซ์ 

กระดาษแข็ง กรรไกร 
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   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประดิษฐ์ทีค่ั่นหนังสือหาได้จากที่ใดบ้าง 
(ตัวอย่างคำตอบ ท้องถิน่ ท่ีบ้าน ที่โรงเรียน) 
   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจดัทำคู่มือวัสด ุอปุกรณ์ในการประดิษฐ์ 
ที่คั่นหนังสือลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรม 
   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี ้
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่งๆ โดยใชว้ัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใชจ้่าย 
และสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
   8. นักเรียนนำเสนอคูม่ือวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ  
หน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชงิระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึน้กว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุล
พอดีโดยน้อมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผล สรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงาน ประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต 

วัสดุอุปกรณ ์
ที่ใช้ในการประดิษฐ ์

ท่ีคั่นหนังสือ 
 

เชือกปอ 
 

ยางลบ 
 

ดอกไม้แห้ง 
 

กาวลาเทกซ์ 
 

เมล็ดพืช 
 

กระดาษ A4 
 

ขนสัตว์ 
 

ดินสอ 
 

ใบไมแ้ห้ง 
 

กระดาษแข็ง 
 

กิ่งไม้แห้ง 
 

กรรไกร 
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 1.  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 2. ภาพที่คั่นหนังสือ 
 3. บัตรข้อความวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนงัสือ 
 4.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง วัสดุ อุปกรณ ์
ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบตัิงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                   เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ค่ันหนังสือ     เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. .................................. 
 

 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
    ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                        และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น  
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได ้
 
3. สาระการเรียนรู ้
  ขัน้ตอนการประดิษฐ์ทีค่ัน่หนังสือ 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายข้ันตอนการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ (K) 
  2. จัดทำหนังสือเล่มเล็ก การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสอื (P) 
  3. เห็นคุณค่าของการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร ์
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  



248 

 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนรว่มกันทบทวนความรู้เดิม โดยการสังเกตบัตรคำวัสด ุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดษิฐ์ แล้วร่วมกันจำแนกวา่ วัสดุ อุปกรณ์ใดบ้าง
ที่ใช้ในงานประดิษฐท์ี่คั่นหนังสือ ดังตัวอยา่ง 
• วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช ้
 
 
 
 
 
   
 
• วสัดุ อุปกรณ์ที่ไม่ใช ้
 
 
 
 
   2. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับข้ันตอนการ
ประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
เช่น หนังสอืเรียน อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อ   
ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการ
ทำงาน การประกอบอาชีพ       
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์
ผลงานอันนำไปสู่การค้นพบ    
ความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงาน 
ของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร ์
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของ
และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
รวมทั้งบ่มเพาะทักษะการทำงาน 
ทักษะการสร้างงาน การมีลักษณะ
นิสัยทำงานอย่างกระตือรือร้น  
ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย 
สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรง
บันดาลใจให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือใน
การทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหา
ความขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม 

กิ่งไม้แห้ง ใบไม้แห้ง ดอกไม้แห้ง 

เมล็ดพืช 

เชือกปอ ขนสัตว์ ดินสอ 

ยางลบ 

กระดาษแข็ง 

กรรไกร 

กระดาษ A4 กาวลาเทกซ์ 

เศษผ้า 

ลูกปดั หิน 

ขวดน้ำ แก้วน้ำ 
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   3. นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกนัวิเคราะห์ภาพและ
ขั้นตอนการประดิษฐ์ทีค่ัน่หนังสือ ที่ได้รับแจกกลุม่ละ 1 ชดุ  
แล้วร่วมกันจับคู่แถบข้อความให้สัมพันธ์กับข้ันตอนบนโต๊ะของกลุ่ม
ตนเอง ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   4. นักเรียนรว่มกันตรวจสอบความถูกตอ้ง กลุม่ใดทำถูกต้อง 
ถือว่าผ่าน 
   5. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• การประดิษฐท์ี่คั่นหนังสือมีประโยชน์อย่างไร 
(ตัวอย่างคำตอบ ทำใหม้ีสมาธิ เกิดความคิดสรา้งสรรค์  
และนำมาคั่นหนังสือ) 
 

ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการ
ทำงาน การประกอบอาชีพที่
เหมาะสม และสมดุลพอดีโดยน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
มาใช ้
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมิน
ข้อมูลและเหตุผล สรุปและให้ 
ความเห็นเกี่ยวกับการทำงาน 
ประกอบอาชีพและการดำรงชีวติ 

1. ออกแบบที่คั่นหนังสือ 
โดยใช้ดินสอร่างภาพ 

ลงบนกระดาษขนาด A4 
 

2. ตัดกระดาษแข็ง 
ตามจำนวนที่คั่นหนังสือที่ต้องการ 

แต่ละอันมีขนาดกว้าง 3 ซม. 
และยาว 15 ซม. 

 

3. ทากาวลาเทกซ์ 
ให้ทั่วกระดาษแข็งที่ตัด 

 

4. ปะติดวัสดุตกแต่ง 
ลงบนกระดาษแข็ง 
ตามที่ออกแบบ 

 
 

5. ทิ้งให้กาวแห้งสนิท 
จึงนำไปใช้งาน 
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   6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดทำหนังสือเล่มเล็ก  
การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ ลงในกระดาษสำหรับทำกิจกรรมและนำคู่มือ
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือมารวมเป็นเล่มเดียวกัน 
   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี ้
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  
เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม  
ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได ้
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหนังสือเล่มเล็ก การประดิษฐ์ที่คั่น
หนังสือ หน้าชั้นเรียน 
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   10. นักเรียนร่วมกันรวบรวมผลงานหนังสือเล่มเล็ก การประดิษฐ ์
ที่คั่นหนังสือ ไปมอบให้ห้องสมุดโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ให้แกผู่ท้ี่สนใจ 
   11. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมสี่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 
 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
  2. บตัรคำวัสดุ อุปกรณท์ี่ใช้ในงานประดิษฐ ์
  3. ภาพและข้ันตอนการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 
  4. แหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
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9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ขั้นตอน 
การประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                   เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง  ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น   เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง 
สอนวันที่.................................... เดือน ......................................................... พ.ศ. .................................... 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
     
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ  
                      และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถ่ิน  
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได ้
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดใุนท้องถิ่น 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายการนำงานประดิษฐ์ไปสร้างมูลค่า (K) 
  2. ประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุในท้องถิ่น (P) 
  3. เห็นประโยชน์การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดใุนท้องถิ่น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม ร่วมกนัวิเคราะห์และ
แสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคดิ ดังนี ้
• นักเรียนจะนำงานประดิษฐ์ไปสร้างมูลค่าได้ดว้ยวิธีใด 
(ตัวอย่างคำตอบ นำไปจำหน่ายให้แก่ผูท้ี่สนใจเพื่อสร้างรายได้ 
ให้ครอบครัว) 
   2. นักเรียนออกแบบงานประดิษฐ์ที่ตกแต่งด้วยวัสดุในท้องถิ่น 
1 แบบ ร่างภาพแล้วระบายสีให้สวยงามลงในกระดาษสำหรับทำ
กิจกรรม จากนั้นให้นักเรยีนลงมือประดิษฐ์ตามทีอ่อกแบบ แล้ว
บันทึกผลลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
   3. นักเรียนรว่มกันตรวจสอบความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์  
แล้วทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณใ์ห้เรียบร้อย 
   4. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  
เป็นการเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่น ช่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม  
ประหยัดค่าใช้จา่ย และสามารถนำไปจำหน่ายเพือ่สร้างรายได ้
   5. นักเรียนรว่มกันนำเสนอแบบบันทึกผลงานการประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น หน้าชั้นเรียน 
   6. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็น 
การคดิเชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
   7. นักเรียนนำผลงานจากการประดิษฐ์ของใชจ้ากวัสดุในท้องถิ่น 
ไปมอบให้ผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจำวัน 
   8. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการ
เรียนและหลังการทำกิจกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมสี่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพยีงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ทีไ่ด้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณคา่ไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความคิด และข้อมูลเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจกระบวนการทำงาน  
การประกอบอาชีพ  การประดิษฐ์คิดค้น 
และสร้างสรรค์ผลงานอนันำไปสู่การ
ค้นพบความถนัดที่จะไปสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคตโดยแสดงถึงความ
เคารพในสิทธิและผลงานของผูอ้ื่น 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นให้ความรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูล
และเหตุผลสรุปและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวติ 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจัดการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และ
สมดุลพอดีโดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้
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8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชพี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
  2. วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ ์
  3. แหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุในท้องถิ่น 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ประเมินการทำงาน 

 
แบบประเมิน 

การทำงานกลุ่ม 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง ประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุในท้องถิ่น 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 
 
 
 

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจงเป้าหมาย
การทำงาน มกีาร
ปฏิบัตงิานร่วมกันอย่าง
ร่วมมือรว่มใจพร้อมกับ 
การประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบตัิงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อยา่งชัดเจน 
ปฏิบตัิงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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แบบประเมินชิ้นงาน เรื่อง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 

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

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

ประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น 

ประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น 
ตามกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ 
อย่างเป็นระบบ 
ประณีต 
โดยมีการวางแผน 
ก่อนการทำงาน 
เตรียมวัสด ุอุปกรณ ์
ได้ครบ และทำงาน
ตามข้ันตอนการ
วางแผนได้ถูกต้อง  
มีความคดิสร้างสรรค ์
ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการ
ประดิษฐ์ 
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่าสามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง 
การทำงานได ้

ประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น 
ตามกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ 
อย่างเป็นระบบ 
ประณีต 
โดยมีการวางแผน 
ก่อนการทำงาน 
เตรียมวัสด ุอุปกรณ ์
ได้ครบ และทำงาน
ตามข้ันตอนการ
วางแผนได้ถูกต้อง  
มีความคดิสร้างสรรค ์
ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการ
ประดิษฐ์ 
อยา่งประหยัดและ
คุ้มค่า 
โดยมีครูหรือเพื่อน 
แนะนำบ้าง 

ประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น 
ตามกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ 
อย่างเป็นระบบ 
ประณีต 
สร้างชิ้นงาน 
โดยมีการดดัแปลง 
ให้เหมาะสมกับตนเอง 
โดยมีครูหรือเพื่อน 
แนะนำบ้าง 

ประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุในท้องถิ่น 
ตามกระบวนการ 
ของงานประดิษฐ์ 
สร้างชิ้นงานตามที่คร ู
แนะนำเท่านั้น 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ การงานอาชีพ              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์                    เวลาเรียน 15 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วสัดุในท้องถิ่น   เวลาเรียน 1 ชั่วโมง 
สอนวันที่................................ เดือน ............................................................... พ.ศ. .................................. 
 

1. มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มคีวามคิดสรา้งสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทกัษะการจัดการ 
                      ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา ทกัษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้
                      มีคณุธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มจีิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรพัยากร     
                         และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 ตัวชี้วัด 
 ง 1.1 ป.3/1    อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 ง 1.1 ป.3/2    ใชว้ัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
 ง 1.1 ป.3/3    ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
                         และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
2. สาระสำคัญ 
  ประโยชน์ของการประดษิฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดใุนท้องถิน่ สามารถเพิ่มมูลคา่ให้วัสดุ 
และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก 
 
3. สาระการเรียนรู ้
 ประโยชน์ของการประดษิฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดใุนท้องถิ่น 
 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. อธิบายประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น (K) 
  2. จัดทำแผนภาพความคิดประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิน่ (P) 
  3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในทอ้งถิ่น (A) 
 
5. สมรรถนะหลัก 
 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 2. การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 3. ทักษะชวีิตและความเจริญแห่งตน 
 4. ทักษะการคดิขั้นสูงและนวัตกรรม 
    5. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
    6. ทักษะอาชพีและการเป็นผู้ประกอบการ   
 
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 มุ่งมั่นในการทำงาน  
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7. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้ สมรรถนะ 

   1. ตวัแทนนกัเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าประสบการณ์ การนำความรู้
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ มาใช้สร้างผลงานให้ตนเอง 
   2. นักเรียนรว่มกันสังเกตแถบข้อความบนกระดานและสนทนาร่วมกัน 
จากนั้นส่งตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนเครื่องหมาย    ลงใน        
หน้าคำตอบที่เป็นความรูเ้รื่อง ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ 
ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วสัดุในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3. นักเรียนรว่มกันศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับประโยชน์ 
ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิน่  
จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต 
   4. นักเรียนรว่มกันวิเคราะห์ว่า งานประดิษฐ์มปีระโยชน์อย่างไรบ้าง 
โดยเขียนเครื่องหมาย    ลงใน        หน้าคำตอบที่ถูกต้องบนกระดาน 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 - ใช้ภาษาไทยในการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความคดิ และข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กระบวนการทำงาน การประกอบอาชีพ 
การประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงาน
อันนำไปสู่การค้นพบความถนัดที่จะไปสู่
การประกอบอาชีพในอนาคตโดยแสดงถึง   
ความเคารพในสิทธิและผลงานของผู้อื่น 
การสืบสอบทางวทิยาศาสตร์และ 
จิตวิทยาศาสตร ์
- ใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ 
เพื่อสืบสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งของและ
เครื่องใช้ในชีวติประจำวนั รวมทั้งบ่มเพาะ
ทักษะการทำงาน ทักษะการสร้างงาน 
การมีลักษณะนิสัยทำงานอย่าง
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด 
ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และจิตสำนึก 
ในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทักษะการรวมพลังเป็นทีม 
และมีภาวะผู้นำ 
- กำหนดเป้าหมายและปฏิบัติงานร่วมกัน
แบบรวมพลังในการทำงาน 
- ใช้ภาวะผู้นำในการสรา้งแรงบันดาลใจ 
ให้ผู้อื่นใหค้วามรว่มมือในการทำงาน 
- ใช้สันติวิธใีนการจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง 
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การทำงานประกอบอาชพีและ 
การดำรงชีวติ 
 
 
 
 
 

 การนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถ่ินมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ 
      ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และชว่ยอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

 การนำวัสดุและเศษวัสดมุาสร้างงานประดิษฐ ์
      จะช่วยไมใ่ห้เกิดภัยธรรมชาติ 
  

 

 

 

ส่งเสริมให้เกิด 
ความคดิสร้างสรรค ์

 

 

ประโยชน์ 
ของงานประดิษฐ์ 

 

สิ้นเปลือง
ค่าใช้จา่ย 

 

ทำให้มีของเล่น  
ของใช้  

ไว้ใช้สอย 
 

 

ทำให้เกิดความภาคภูมใิจ
ในผลงานตนเอง 

 
 

ทำให้เสียเวลา 
โดยเปล่าประโยชน์ 
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   5. นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคดิเห็น โดยตอบคำถาม 
กระตุ้นความคิด ดังนี ้
• การนำวัสดุในทอ้งถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ทำให้มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ข้อใด (อยูอ่ย่างพอเพียง) 
6. นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มร่วมกันจดัทำ
แผนภาพความคิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ดังตัวอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7. นักเรียนรว่มกันสรปุสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้รว่มกัน ดังนี้ 
ประโยชน์ของการประดษิฐ์ของใช้ในโอกาสตา่งๆ โดยใชว้ัสด ุ
ในท้องถิ่น สามารถเพิ่มมลูค่าให้วัสดุและเป็นการประหยัดค่าใช้จา่ย 
เพราะใชว้ัสดุที่มใีนท้องถิ่น หาซื้อได้ง่าย และราคาถูก 
   8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแผนภาพความคดิ ประโยชน ์
ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  
   9. นักเรียนรว่มกันอภปิรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคดิ 
เชิงระบบและวิธีการทำงานที่มีแบบแผน 
 
 
 

ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 
- นำขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ 
ความถนัดของตนเองมาใช้ในการเลือก
อาชีพที่เหมาะสม ทักษะการคดิขั้นสูงและ
นวัตกรรม 
- วิเคราะห์วิพากษ์และประเมินข้อมูลและ
เหตุผลสรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชพีและการดำรงชีวิต 
ทักษะชีวิตและความเจรญิแห่งตน 
- บริหารจดัการชีวิตในดา้นการทำงาน 
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม และสมดุล
พอดีโดยน้อมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้

ประโยชน์ 
ของการประดิษฐ ์

ของใช้ในโอกาสต่างๆ  
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

 

ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
โดยนำวสัดุเหลือใช้ 

ในท้องถิ่น 
มาสร้างผลงานที่มี

ประโยชน ์

ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 

ทำให้เกิด 
ความภาคภูมิใจ 

ในผลงาน 
ของตนเอง 

ประชาสัมพันธ ์
ท้องถิ่นของเรา 

ให้ผู้อื่นรู้จักมากขึ้น 

เพ่ิมมูลคา่ 
ของวัสดุ 
ในท้องถิ่น 

ส่งเสริมให้เกิด 
ความคิด 

สร้างสรรค ์

ทำให้มีของเล่นไว้เล่น 
และของใช้ไว้ใช้ทำงาน 

ฝึกความอดทน 
ในการประดิษฐ์ผลงาน 
ให้ประสบผลสำเร็จ 

นำไปจำหน่าย 
เพ่ือสร้างรายได้ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย 
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   10. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สกึหลังการเรียน
และหลังการทำกจิกรรม ในประเด็นต่อไปน้ี 
• สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
• นักเรียนมีส่วนรว่มกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมสี่วนร่วมกจิกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
• นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพยีงใด 
• นักเรียนจะนำความรู้ทีไ่ด้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมทั่วไปได้อย่างไร 
     จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบข้ันตอนการทำงานทุกขั้นตอน 
ว่าจะเพิ่มคุณคา่ไปสู่สังคม เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ในขั้นตอนใดบ้าง สำหรบัการทำงานในครั้งต่อไป 

 
8. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
  1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชพี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
  2. แถบข้อความความรู้เรื่อง ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสตา่ง ๆ โดยใชว้ัสดใุนท้องถิ่น 
  3. แหล่งการเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 
 
9. การวัดและประเมินผล 

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
ความรู้ (K) 
ประเมินความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการ
ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

 
ร้อยละ 70 ผ่าน 

ทักษะ (P) 
ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

 
ตรวจผลงาน 

 
แบบประเมินผลงาน 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

เจตคติ (A) 
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 

 
สังเกต 

 
แบบสังเกต 

 
ระดับ 3 ขึ้นไป ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262 

 

10. แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุม่ 

 
 

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

รายการ 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
4 3 2 1 

กระบวนการ 
ทำงานกลุ่ม 

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการชี้แจง
เป้าหมายการทำงาน 
มีการปฏิบตัิงาน
ร่วมกันอย่างร่วมมือ
ร่วมใจพร้อมกับ 
การประเมิน 
เป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการชี้แจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า  
ไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการชี้แจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนตา่งทำงาน  
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

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

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

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
                                          ลงชื่อ .......................................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา  

          (....................................................) 
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ท่ีปรึกษา 
นายเกรยีงไกร   จงเจรญิ ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางชุลพีร วงษ์พพิฒัน์ รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวศุภร คุม้วงศ ์ รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวน ้าฝน อยูด่ ี รองผูอ้ านวยการส านักการศกึษา 
นางสาวนฤมล กงัวาลไกล หวัหน้าหน่วยศกึษานิเทศก์ 

คณะผู้จัดทำ 
คณะทำงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพแผนการสอนกลาง 

 นายวีระชาติ   ภาษีชา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นายนรินทร์   บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
   หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา 
 นางศศิวรรณ์ ศรีธนาอุทัยกร คร ูวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   
   โรงเรียนวัดคลองภูมิ สำนักงานเขตยานนาวา 
 นางสาวอสมา   เยาวราช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มงานประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
   สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา 
คณะทำงานฝ่ายเขียนแผนการสอนกลาง 

 นางมานิดา พูลทรัพย์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
   โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ 
 นางสาวสายใจ   เจริญรื่น ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
   โรงเรียนวัดจันทร์นอก สำนักงานเขตบางคอแหลม 
 นางสาวกุลนิษฐ์   วงศ์แก้ว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
   โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิภานันท์  สนใจ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
   โรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์)  
   สำนักงานเขตบางบอน 
 นางสาวรัศมี   จิตวิมลนิมิต ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ    
   โรงเรียนวัดมะลิ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
 นางเมตตา   เสียมทอง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ    
   โรงเรียนวัดสังฆราชา สำนักงานเขตลาดกระบัง 
 นางรัศมี   ศิริมาศ คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
   โรงเรียนอำนวยกนกศิรอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา 
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 นางปราณี   แก้วใหญ ่ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ    
   โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญ โรจน์ราษฎ์รังสฤษฏ์) 
   สำนักงานเขตจอมทอง 
ผู้ดำเนินงาน / ผู้เรียบเรียง 
 นางสาวบุษราคัม ศรีจันทร ์ ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสตูรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
   และการจัดการเรียนรู ้
 นางสาวชญรัธฐ ์ อิ่มโสมนัสสกุล ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
 นางสาวศศธิร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
 นายชาญชาต ิ ถนอมตน ศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

 หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา 
ผูอ้อกแบบปก 
 นายวศิน พิมพ์สกุลานนท์   พนักงานโรงพิมพ ์
   สำนักการศึกษา 

 

 


