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ค ำน ำ 

 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 นี้   
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนด 
การสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุงและ
พัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                  มิถุนายน  2563 
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               ท ำไมต้องเรียนกำรงำนอำชีพ 

 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ มาประยุกต์ใช้ใน
การท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน 
และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

 

            เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพ 

 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม
ได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน 
เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 กำรอำชีพ เป็นสาระเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

  • เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ถูกต้องตรงกับ
ลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างานที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด 
รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  • เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า 
 
  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

  • เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ท างานอย่าง
เป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตส านึก
ในการใช้น้ า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  

 

สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว  

มำตรฐำน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

       ตัวชี้วัด 
                ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
                ป.2/2  ใช้วัสด ุ อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
 ป.2/3  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
สำระท่ี 2 กำรอำชีพ 
  มำตรฐำน ง 2.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
   
ตัวช้ีวัด  
   - 
 

  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  

 
   

  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
  ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
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ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  
  ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
   

  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้  
  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๓. มีวินัย  
  ๔. ใฝ่เรียนรู ้  
  ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
  ๖. มุ่งม่ันในการท างาน  
  ๗. รักความเป็นไทย  
  ๘. มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้ำงหลักสตูรสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนนำวัลเปรียง 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษำ 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 160 160 160 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รำยวิชำเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
หน้าที่พลเมือง * บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  - ชมรม/ชุมนุม 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลำเรียนทั้งหมด  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 

 

 จ านวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้   ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียน การสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 

 

รหัสวิชำ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 
ท๑2๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑2๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑2๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑2๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑2๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑2๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑2๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑2๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑2๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑22๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ / เนตรนารี 
 ชมรม / ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,000 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
รำยวิชำพื้นฐำน        รหัสวิชำ ง๑2๑๐๑    กำรงำนอำชีพ                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                                                                     เวลำ 4๐ ชั่วโมง 
   
  อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการกวาดบ้าน การล้างจาน การจัด
วางเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การเก็บรองเท้า การช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร การเพาะเมล็ด การเตรียมแปลง
และการดูแลแปลงเพาะกล้า การท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 

ฝึกปฏิบัติกวาดบา้น  ล้างจาน  จดัวางเสื้อผ้า  เก็บเสื้อผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร   
เพาะเมล็ด เตรียมแปลงและการดูแลแปลงเพาะกล้า ท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตวัโดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน   การจดัการกระบวนการแก้ปัญหา  การท างานรว่มกัน  การแสวงหาความรู้ ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสมกับงาน ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีความประหยัดและปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 

รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ  

 
รำยวิชำพื้นฐำน   รหัสวิชำ  ง๑2๑๐๑   กำรงำนอำชีพ                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2                                                                                         เวลำ 40 ชั่วโมง 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด เวลำ น้ ำหนัก 

1 ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 

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

บอกวิธีการท างานและประโยชน์ของการท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครวัอย่างปลอดภัย  เป็น
ทักษะที่ควรฝึกปฏิบัติเพ่ือการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้แก่ การกวาดบ้าน การล้างจาน 
การจัดวางเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การเก็บรองเท้า
การช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร  

11 25 

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

บอกวิธีและปฏิบัติการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และ
เครื่องมือง่าย ๆ ในการเพาะเมล็ด การเตรียมแปลง
และการดูแลแปลงเพาะกล้าได้เหมาะสมกับงาน 
ประหยัด และปลอดภยั 

15 25 

3 ประดิษฐ์ของ
เล่นหรือของใช้ 

ง 1.1   ป.2/1 
          ป.2/2 
          ป.2/3 
ง 2.1     

การเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  การสร้างของเล่นอย่างง่าย ๆ โดย
ใช้วัสดุภายในโรงเรียนและน าความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธีมาประยุกต์ใช้และ
ด าเนินการสร้างตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่
น่าชื่นชม  และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 

12 20 

รวมระหว่ำงภำค/ปี 38 70 
สอบปลำยภำค/ปี 2 30 
รวมตลอดภำค/ปี 40 100 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 1 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑2๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว        ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2                                เวลำ 11 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
2.  มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 

มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

           ตัวชี้วัด 
                 ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
                     ป.2/2  ใช้วสัดุ  อุปกรณ ์  และเครื่องมือ ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
  ป.2/3  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
3.  สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
            บอกวิธีการท างานและประโยชน์ของการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครวัอย่างปลอดภัย  เป็นทักษะที่ควรฝึก
ปฏิบัติเพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้แก่ การกวาดบ้าน การล้างจาน การจัดวางเสื้อผ้า การเก็บเสื้อผ้า การเก็บรองเท้า
การช่วยครอบครัวเตรียมและประกอบอาหาร 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                  4.1.1  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น  

                      -  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
                      -  การจัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า  
                      -  การช่วยครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร 
                      -  การกวาดบ้าน 
                      -  การล้างจาน                          

 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
                            -   
๕.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
   ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
   5.๒ ความสามารถในการคิด  
   ๕.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
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   ๖.3 มีวินัย  
   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
         7.1 การตอบค าถามเรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
         7.2 การปฏิบัติการจัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า 
         7.3 การปฏิบัติการช่วยครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร 
         7.4 การปฏิบัติการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว  
         7.5  การปฏิบัติการจัดโต๊ะ ตู้  ชั้น     
         7.6 การปฏิบัติงานบ้าน 
       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
 ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานบ้านโดยวิธีการจับสลากหัวข้องานบ้านตามที่ก าหนดให้  เพียง  1  อย่าง  เป็นรายบุคคล  
 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การตอบค าถามเรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในบ้าน 

สังเกตการตอบค าถามเรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิก
ในบ้าน 

แบบสังเกตการตอบค าถามเรื่อง
บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
บ้าน 

ผ่านระดับ “ดี” 

การปฏิบัติการจัดวาง  เก็บ
เสื้อผ้า  รองเท้า 

สังเกตการปฏิบัติการจัดวาง  
เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า 

แบบสังเกตการจัดวาง  เก็บ
เสื้อผ้า  รองเท้า 

ผ่านระดับ “ดี” 

การปฏิบัติการช่วย
ครอบครัวเตรียมประกอบ
อาหาร 

สังเกตการปฏิบัติการช่วย
ครอบครัวเตรียมประกอบ
อาหาร 

แบบสังเกตการช่วยครอบครัว
เตรียมประกอบอาหาร 

ผ่านระดับ “ดี” 

การปฏิบัติการกวาดบ้าน สังเกตการกวาดบ้าน แบบสังเกตการกวาดบ้าน ผ่านระดับ “ดี” 
การปฏิบัติการล้างจาน สังเกตการล้างจาน แบบสังเกตการล้างจาน ผ่านระดับ “ดี” 
 
 

8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การปฏิบัติงานบ้าน ประเมินการปฏิบัติงานบ้าน แบบประเมินการปฏิบัติงานบ้าน ผ่านระดับ ดี 
 
 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1  ใช้กระบวนการสร้างความรู้  สนทนา  อภิปราย  เรื่องบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก    ในบ้าน (1 ชั่วโมง) 

 9.2  ใช้กระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ  การท างานช่วยเหลือครอบครัวเรื่องการจัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  
รองเท้า (2 ชั่วโมง) 
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 9.3  ใช้กระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การท างานช่วยเหลือครอบครัวเรื่องการช่วยครอบครัวเตรียม
ประกอบอาหาร  (2 ชั่วโมง) 
 9.4  ใช้กระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การท างานช่วยเหลือครอบครัวเรื่องการกวาดบ้าน (1 
ชั่วโมง) 
 9.5  ใช้กระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ฝึกปฏิบัติ การท างานช่วยเหลือครอบครัวเรื่องการล้างจาน  (1 ชั่วโมง) 
  9.4  ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติ 
ภาระงาน  ให้นักเรียนเลือกปฏิบัติงานบ้านโดยวิธีการจับสลากหัวข้องานบ้านตามที่ก าหนดให้  เพียง 1  อย่าง เป็นรายบุคคล  
(4 ชั่วโมง) 
 

10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  10.1 ห้องครัว 
  10.2 ภาพการจัดตู้เสื้อผ้า, รองเท้า 
  10.3 อุปกรณ์การท าอาหาร 
 

แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนบ้ำนเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์
ในการปฏิบัติ 

ท าได้ตามข้ันตอนด้วย
ความกระตือรือร้น  
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

ท าได้ตามข้ันตอน
ด้วยความ
กระตือรือร้น  แต่
ไม่เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

ท าได้ตามข้ันตอน
แต่ขาดความ
กระตือรือร้น เสร็จ
ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดไม่มาก 

ท าได้ตาม
ขั้นตอนแต่ขาด
ความ
กระตือรือร้น 
เสร็จช้ากว่าเวลา
ที่ก าหนดมาก 

4 

2. การบอกวิธีการ
ท างาน 
 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้ภาษา
ในการสื่อสารชัดเจนดี
มากตั้งแต่ต้น  จนจบ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจนเป็น
บางส่วน 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
ใช้ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจน
เป็นส่วนน้อย 

3 

3. ความตั้งใจใน
การปฏิบัติ 

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นที่จะ
ท าภาระงานให้ส าเรจ็
ระดับดีมาก   

มีความตัง้ใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับดี  

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับปาน
กลาง   

มีความตั้งใจ  
มุ่งมั่นที่จะท า
ภาระงานให้
ส าเร็จระดับน้อย  

3 

คะแนนเต็ม 40 
             
ระดับคุณภำพ      คะแนน  31 - 40    หมายถึง   ดีมาก  คะแนน  21 - 30    หมายถึง   ดี 
   คะแนน  11 -  20   หมายถึง   พอใช้  คะแนน   0  - 10    หมายถึง   ควรปรับปรุง 
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 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค ำชี้แจง   ให้ใส่เครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชำติ ศำสน์  

กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำง

พอเพียง 
มุ่งม่ันในกำร

ท ำงำน 
รักควำมเป็น

ไทย 
มีจิต

สำธำรณะ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ 1 
๑                                                   
๒                                  
๓                                  
๔                                  
๕                                  
๖                                  

๗                                                   

๘                                                   

๙                                                   

๑๐                                                   

๑๑                                                   

…                                                   
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รำยกำรปฏิบัติ 
 
รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
        ๑. ปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียน  
        ๒. แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย  
        ๓. ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน          
        ๔. สามัคคีในหมู่คณะ 

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งผิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับผิดชอบในการท างาน    
         ๓. ท าตามข้อตกลงของห้องเรียน   
         ๔. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

ใฝ่เรียนรู้ 
         ๑. ตั้งใจเรียน 
         ๒. สนใจกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
         ๓. ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
         ๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนและครู 

อยู่อย่ำงพอเพียง 
         ๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัดคุ้มค่า 
         ๒. แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน   
         ๓. ใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างประหยัด 
         ๔. เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ 

มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
          ๑. มีความตั้งใจในการท างาน 
          ๒. มีความรับผิดชอบในการท างาน 
          ๓. มีความพยายามในการท างานจนส าเร็จ 
          ๔. เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

รักควำมเป็นไทย 
         ๑. มีมารยาท สัมมาคารวะที่ดีงาม 
         ๒. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
         ๓. ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ๔. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

มีจิตสำธำรณะ 
๑. ช่วยเหลือพ่อแม่/ครู/เพ่ือน ท างาน 
๒. แบง่ปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน 
๓. ท างานด้วยความเต็มใจ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
  

ระดับกำรปฏิบัติ 
๔ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ทุกรายการ 
๓ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๓ รายการ 
๒ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๒ รายการ 
๑ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๑ รายการ 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
หรือ     คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช้         31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา 11  ชั่วโมง 
 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                       2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     

3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 2 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑2๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  การเพาะเมล็ด                  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2                                 เวลำ 15 ชั่วโมง  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้  เรื่อง  การเพาะเมล็ด 
2. มำตรฐำน/ตัวช้ีวัด 

มำตรฐำน ง  1. 1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิต
และครอบครัว 

 ตัวช้ีวัด 
                 ป.2/1  บอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง   
     ป.2/2  ใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการท างานอย่างปลอดภัย                                 
     ป.2/3  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา 
3.  สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
            บอกวิธีและปฏิบัติการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการเพาะเมล็ด การเตรียมแปลงและการดูแลแปลง
เพาะกล้าได้เหมาะสมกับงาน ประหยัด และปลอดภยั 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
  4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
                  ๔.๑.1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น 
     - การเพาะเมล็ด  
     - การดูแลแปลงเพาะกล้า 
  4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
                               -   
๕.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
   ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
   5.๒ ความสามารถในการคิด  
   ๕.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๖.3 มีวินัย  
  6.4 ใฝ่เรียนรู้  
  6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
  6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
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  6.7 รักความเป็นไทย  
  6.8 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
         7.1 การตอบค าถามเรื่องการใช้วัสดุ   อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย   
         7.2 ปฏิบัติการเตรียมแปลงเพาะกล้า 
         7.3 ปฏิบัติการดูแลแปลงเพาะกล้า 
         7.4 ปฏิบัติการถอนและเก็บวัชพืช 
  7.5 ปฏิบัติการรดน้ าต้นไม้ 
  7.6 ปฏิบัติการเพาะเมล็ดในภาชนะต่าง ๆ 
       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
  แบ่งกลุ่มให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเพาะเมล็ดมาปฏิบัติการเพาะเมล็ด  และดูแลเมล็ด ที่เพาะให้
เจริญเติบโต  โดยการรดน้ าและเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต  แล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การตอบค าถามเรื่องการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานอย่างปลอดภัย   

สังเกตการตอบค าถาม
เรื่องการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
และเครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานอย่างปลอดภัย   

แบบสังเกตการตอบค าถาม
เรื่องการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
และเครื่องมือง่าย ๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย   

ผ่านระดับ “ดี” 

ปฏิบัติการเตรียมแปลงเพาะกล้า สังเกตการเตรียมแปลง
เพาะกล้า 

แบบสังเกตการเตรียมแปลง
เพาะกล้า 

ผ่านระดับ “ดี” 

ปฏิบัติการดูแลแปลงเพาะกล้า สังเกตปฏิบัติการดูแล
แปลงเพาะกล้า 

แบบสังเกตปฏิบัติการดูแล
แปลงเพาะกล้า 

ผ่านระดับ “ดี” 

ปฏิบัติการถอนและเก็บวัชพืช สังเกตการปฏิบัติการถอน
และเก็บวัชพืช 

แบบสังเกตการปฏิบัติการ
ถอนและเก็บวัชพืช 

ผ่านระดับ “ดี” 

ปฏิบัติการรดน้ าต้นไม้ สังเกตการปฏิบัติการรดน้ า
ต้นไม้ 

แบบสังเกตการปฏิบัติการรด
น้ าต้นไม้ 

ผ่านระดับ “ดี” 

 
8.2  การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การเพาะเมล็ดในภาชนะ
ต่าง ๆ 

สังเกตการเพาะเมล็ดในภาชนะ
ต่าง ๆ 

แบบสังเกตการเพาะเมล็ดใน
ภาชนะต่าง ๆ 

ผ่านระดับ ดี 

 

9. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ สนทนา ศึกษาจากการปฏิบัติจริง เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ  

ในการท างานอย่างปลอดภัย  (1 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย (2 ชั่วโมง) 
 9.3 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเพาะเมล็ด (2 ชั่วโมง) 
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 9.4 ใช้กระบวนการสร้างความรู้ การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ เรื่องดูแลการเพาะเมล็ด  (2 ชั่วโมง) 
 9.5 ใช้กระบวนการสร้างความรู้  การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ เรื่องถอนและเก็บวัชพืช (1 ชั่วโมง) 
  9.6 ใช้กระบวนการสร้างความรู้  การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ เรื่องการรดน้ าต้นไม้ (2 ชั่วโมง) 
  9.7 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างาน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติภาระงาน  ให้แบ่งกลุ่ม
นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเพาะเมล็ดมาปฏิบัติการเพาะเมล็ดในภาชนะต่าง ๆ  และดูแลเมล็ดที่เพาะให้
เจริญเติบโต  โดยการรดน้ าและเฝ้าสังเกตการเจริญเติบโต  แล้วน ามาเล่าสู่กันฟัง  (4 ชั่วโมง) 
10. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
  10.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ด 
  10.2 อุปกรณ์การดูแลรักษาต้นไม้ 
  10.3 อุปกรณ์การรดน้ าต้นไม้ 
  10.4 เครื่องมือการเกษตร 
 

แบบประเมินกำรเพำะเมล็ด 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์
ในการท างาน 

ท าได้ตามข้ันตอนด้วย
ความกระตือรือร้น  
เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

ท าได้ตามข้ันตอน
ด้วยความ
กระตือรือร้น  แต่
ไม่เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

ท าได้ตามข้ันตอน
แต่ขาดความ
กระตือรือร้น เสร็จ
ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดไม่มาก 

ท าได้ตาม
ขั้นตอนแต่ขาด
ความ
กระตือรือร้น 
เสร็จช้ากว่าเวลา
ที่ก าหนดมาก 

4 

2. การบอกวิธีการ
ท างาน 
 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการสื่อสาร
ชัดเจนดีมากตั้งแต่ต้น  
จนจบ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการสื่อสาร
ชัดเจนเป็นส่วน
ใหญ ่

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการสื่อสาร
ชัดเจนเป็นบางส่วน 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
ใช้ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจน
เป็นส่วนน้อย 

3 

3. ความตั้งใจใน
การปฏิบัติกลุ่ม 

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นที่
จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับดีมาก   

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับดี  

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับปาน
กลาง   

มีความตั้งใจ  
มุ่งมั่นที่จะท า
ภาระงานให้
ส าเร็จระดับน้อย  

3 

คะแนนเต็ม 40 
             
 ระดับคุณภำพ      คะแนน  31 - 40    หมายถึง   ดมีาก     คะแนน  21 - 30    หมายถึง   ดี 
    คะแนน  11 -  20   หมายถึง   พอใช้  คะแนน   0 -  10   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
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 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค ำชี้แจง   ให้ใส่เครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชำติ ศำสน์  

กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำง

พอเพียง 
มุ่งม่ันในกำร

ท ำงำน 
รักควำมเป็น

ไทย 
มีจิต

สำธำรณะ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ 1 
๑                                                   
๒                                  
๓                                  
๔                                  
๕                                  
๖                                  

๗                                                   

๘                                                   

๙                                                   

๑๐                                                   

๑๑                                                   

…                                                   
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รำยกำรปฏิบัติ 
 
รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
        ๑. ปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียน  
        ๒. แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย  
        ๓. ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน          
        ๔. สามัคคีในหมู่คณะ 
         

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งผิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับผิดชอบในการท างาน    
         ๓. ท าตามข้อตกลงของห้องเรียน   
         ๔. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
 

ใฝ่เรียนรู้ 
         ๑. ตั้งใจเรียน 
         ๒. สนใจกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
         ๓. ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
         ๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนและครู 

อยู่อย่ำงพอเพียง 
         ๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัดคุ้มค่า 
         ๒. แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน   
         ๓. ใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างประหยัด 
         ๔. เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ 

มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
          ๑. มีความตั้งใจในการท างาน 
          ๒. มีความรับผิดชอบในการท างาน 
          ๓. มีความพยายามในการท างานจนส าเร็จ 
          ๔. เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

รักควำมเป็นไทย 
         ๑. มีมารยาท สัมมาคารวะที่ดีงาม 
         ๒. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
         ๓. ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ๔. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

มีจิตสำธำรณะ 
๑. ช่วยเหลือพ่อแม่/ครู/เพ่ือน ท างาน 
๒. แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน 
๓. ท างานด้วยความเต็มใจ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
  

ระดับกำรปฏิบัติ 
๔ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ทุกรายการ 
๓ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๓ รายการ 
๒ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๒ รายการ 
๑ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๑ รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



          หลกัสูตรการงานอาชพีชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                         หน้า 19 

 

แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
    ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
ชื่อกลุ่ม.....................................................................................................ชั้น..............................เลขที่.................... 

  
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
1. การวางแผน    
2. การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
3. หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
4. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
5. การแสดงความคิดเห็น    
6. การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
7. การน าเสนอผลงาน    
8. การปรับปรุงงาน    
9. ความร่วมมือภายในกลุ่ม    

10. ผลงานส าเร็จ    
 
            เกณฑ์กำรประเมิน 
       9 – 10  ดีมาก 
           7 – 8     ดี 

5 – 6      ปานกลาง 
         0 – 4      ปรับปรุง 
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เกณฑ์  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก
หรือ   คะแนน   12 – 20   ปรับปรุง  21 – 30        พอใช้         31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเพาะเมล็ด 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา  15  ชั่วโมง 
 
ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                           2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     
2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     
3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     
4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     
5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

    

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     
9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวชี้วัด 

    

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     
12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     
หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ 3 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑2๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  ประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้        ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2                                 เวลำ 12 ชั่วโมง  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง ประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ 
2. มำตรฐำน/ตัวชี้วัด 

มำตรฐำน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

       ตัวชี้วัด 
                ป.2/1  บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
                ป.2/2  ใช้วัสด ุ อุปกรณ์   และเครื่องมือ ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
 ป.2/3  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 
 มำตรฐำน ง 2.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ   
3.  สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
            การเรียนรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  การสร้างของเล่นอย่างง่าย ๆ โดยใช้วัสดุภายใน
โรงเรียนและน าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกวิธีมาประยุกต์ใช้และด าเนินการสร้างตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าชื่นชม  และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
4.  สำระกำรเรียนรู้ 
 4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔.๑.1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น 
   - การท าของเล่น 
   - การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 

 4.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
                            -   
๕.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
   ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
   5.๒ ความสามารถในการคิด  
   ๕.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๖.3 มีวินัย  
  6.4 ใฝ่เรียนรู้  
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  6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
  6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
  6.7 รักความเป็นไทย  
  6.8 มีจิตสาธารณะ 
7. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
         7.1 การตอบค าถามเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย   
         7.2 ปฏิบัติการพับกระดาษเป็นของเล่น 
         7.3 การประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ 
       ลักษณะงำนสุดท้ำย 
  แบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกันประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้โดยใช้วัสดุที่หาได้ในโรงเรียนหรือท้องถิ่น กลุ่มละ  1  ชิ้น 
8.  กำรวัดและประเมินผล 
  8.1 การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การตอบค าถามเรื่องการ
ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และ
เครื่องมือง่าย ๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย   

สังเกตการตอบค าถามเรื่อง
การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และ
เครื่องมือง่าย ๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย   

แบบสังเกตการตอบค าถาม
เรื่องการใช้วัสดุ  อุปกรณ์  
และเครื่องมือง่าย ๆ ในการ
ท างานอย่างปลอดภัย   

ผ่านระดับ “ดี” 

ปฏิบัติการพับกระดาษ
เป็นของเล่น 

สังเกตการปฏิบัติการพับ
กระดาษเป็นของเล่น 

แบบสังเกตการปฏิบัติการ
พับกระดาษเป็นของเล่น 

ผ่านระดับ “ดี” 

 

8.2 การประเมินสิ้นสุดการเรียนรู้ 
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
การประดิษฐ์ของเล่น
หรือของใช้ 

สังเกตการประดิษฐ์ของเล่น
หรือของใช้ 

แบบสังเกตการประดิษฐ์ของ
เล่นหรือของใช้ 

ผ่านระดับ ดี 

 

9.  กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
9.1 ใช้กระบวนการสร้างความรู้  สนทนา  ศึกษาจากการปฏิบัติจริง  เรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ถูกสร้าง

มาให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย  (1 ชั่วโมง) 
 9.2 ใช้กระบวนการสร้างความรู้  ฝึกปฏิบัติ  การสร้างของเล่น หรือของใช้  อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ก าหนดปัญหา  
หรือ  ความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นกระบวนการ 
(4 ชั่วโมง) 
 9.3 ใช้กระบวนการอภิปราย การสร้างความรู้ การฝึกปฏิบัติ เรื่องการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของการท างาน (2 ชั่วโมง) 
   9.4  ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างาน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติภาระงาน  แบ่งกลุ่ม
นักเรียนให้ช่วยกันพับกระดาษเป็นของเล่น กลุ่มละ  1  ชิน้  (1 ชั่วโมง) 
   9.5 ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างาน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานพับกระดาษ
เป็นของเล่น คนละ  1  ชิ้น  (1 ชั่วโมง) 
   9.5  ใช้กระบวนการทบทวนความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือในการท างาน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติภาระงาน  แบ่งกลุ่ม
นักเรียนให้ช่วยกันสร้างเป็นของเล่นหรือของใช้  กลุ่มละ 1  ชิ้น  (3 ชั่วโมง) 
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10.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
  10.1 เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
  10.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ 
 

 
 

แบบประเมินกำรกำรพับกระดำษเป็นของเล่นหรือของใช้ 
 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน น้ ำหนัก 
จุดเน้น 4(ดีมำก) 3(ดี) 2(พอใช้) 1(ควรปรับปรุง) 

1. ความสมบูรณ์
ในการท างาน 

ท าได้ตามข้ันตอนด้วย
ความกระตือรือร้น  
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

ท าได้ตามข้ันตอน
ด้วยความ
กระตือรือร้น  แต่
ไม่เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

ท าได้ตามข้ันตอน
แต่ขาดความ
กระตือรือร้น เสร็จ
ช้ากว่าเวลาที่
ก าหนดไม่มาก 

ท าได้ตาม
ขั้นตอนแต่ขาด
ความ
กระตือรือร้น 
เสร็จช้ากว่าเวลา
ที่ก าหนดมาก 

4 

2. การบอกวิธีการ
ท างาน 
 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้ภาษา
ในการสื่อสารชัดเจนดี
มากตั้งแต่ต้น  จนจบ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจนเป็น
ส่วนใหญ่ 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ใช้
ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจนเป็น
บางส่วน 

บอกได้อย่าง
สมเหตุสมผล  
ใช้ภาษาในการ
สื่อสารชัดเจน
เป็นส่วนน้อย 

3 

3. ความตั้งใจใน
การปฏิบัติกลุ่ม 

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นที่จะ
ท าภาระงานให้ส าเรจ็
ระดับดีมาก   

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับดี  

มีความตั้งใจ  มุ่งมั่น
ที่จะท าภาระงานให้
ส าเร็จระดับปาน
กลาง   

มีความตั้งใจ  
มุ่งมั่นที่จะท า
ภาระงานให้
ส าเร็จระดับน้อย  

3 

คะแนนเต็ม 40 
             
ระดับคุณภำพ      คะแนน  31 - 40    หมายถึง   ดมีาก  คะแนน  21 - 30    หมายถึง   ดี 
  คะแนน  11 -  20   หมายถึง   พอใช้  คะแนน   0 -  10   หมายถึง    ควรปรับปรุง 
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 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค ำชี้แจง   ให้ใส่เครื่องหมาย/ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รักชำติ ศำสน์  

กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่ำง

พอเพียง 
มุ่งม่ันในกำร

ท ำงำน 
รักควำมเป็น

ไทย 
มีจิต

สำธำรณะ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ 1 
๑                                                   
๒                                  
๓                                  
๔                                  
๕                                  
๖                                  

๗                                                   

๘                                                   

๙                                                   

๑๐                                                   

๑๑                                                   

…                                                   
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รำยกำรปฏิบัติ 
 
รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
        ๑. ปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียน  
        ๒. แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย  
        ๓. ไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน          
        ๔. สามัคคีในหมู่คณะ 

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนผลงานผู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งผิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับผิดชอบในการท างาน    
         ๓. ท าตามข้อตกลงของห้องเรียน   
         ๔. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

ใฝ่เรียนรู้ 
         ๑. ตั้งใจเรียน 
         ๒. สนใจกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ  
         ๓. ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ 
         ๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนและครู 

อยู่อย่ำงพอเพียง 
         ๑. ใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างประหยัดคุ้มค่า 
         ๒. แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน   
         ๓. ใช้สิ่งของส่วนรวมอย่างประหยัด 
         ๔. เชื่อฟังค าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ 

มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
          ๑. มีความตั้งใจในการท างาน 
          ๒. มีความรับผิดชอบในการท างาน 
          ๓. มีความพยายามในการท างานจนส าเร็จ 
          ๔. เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

รักควำมเป็นไทย 
         ๑. มีมารยาท สัมมาคารวะที่ดีงาม 
         ๒. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย  
         ๓. ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
         ๔. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย 

มีจิตสำธำรณะ 
๑. ช่วยเหลือพ่อแม่/ครู/เพ่ือน ท างาน 
๒. แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนที่ขาดแคลน 
๓. ท างานด้วยความเต็มใจ 
๔. เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
  

ระดับกำรปฏิบัติ 
๔ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ทุกรายการ 
๓ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๓ รายการ 
๒ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๒ รายการ 
๑ หมายถึง   ปฏิบัติได้ ๑ รายการ 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
    ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
ชื่อกลุ่ม.................................................................................ชั้น..............................เลขที่............... 

  
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมำยเหตุ 
1. การวางแผน    
2. การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
3. หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
4. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
5. การแสดงความคิดเห็น    
6. การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
7. การน าเสนอผลงาน    
8. การปรับปรุงงาน    
9. ความร่วมมือภายในกลุ่ม    

10. ผลงานส าเร็จ    
 
            เกณฑ์กำรประเมิน 
        9 – 10  ดีมาก 
            7 – 8     ดี 

5 – 6      ปานกลาง 
          0 – 4      ปรับปรุง 
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เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.75  ปรับปรุง      1.76 – 2.50  พอใช้     2.51 – 3.25  ดี      3.26 – 4.00  ดีมาก  
หรือ     คะแนน   12 – 20      ปรับปรุง       21 – 30       พอใช้         31 -39     ดี          40 – 48   ดีมาก 

แบบประเมินผลกำรจัดท ำหน่วยกำรเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ประดิษฐ์ของเล่นหรือของใช้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   เวลา  12  ชั่วโมง 
 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องทีต่รงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ   4   หมายถึง   การปฏิบัติมากที่สุด      3  หมายถึง   การปฏิบัติมาก 
                        2   หมายถึง   การปฏิบัติปานกลาง     1   หมายถึง   การปฏิบัติน้อย 

รำยกำรประเมิน 
ระดับกำรปฏิบัติ 

4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ     

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  ตีความเชื่อมโยงกับอย่างเหมาะสม     

3. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด     

4. ความสอดคล้องของสาระส าคัญกับสาระการเรียนรู้     

5. ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ และสาระการเรียนรู้ 

    

6. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

9. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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       คณะผู้จัดท ำ 
 

๑. นางธนพร  อรชร    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๒. นายปรีดี  ภมรสูตร         ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๓. นายภัทรพล  สุรชิต    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๔. นางสุนีย์  ชวิปรีชา    ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๕. นางสวีวรรณ์  ภมรสูตร   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๖. นางสาวจีระวรรณ  จันทร์ชูกลิ่น   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๗. นางสาวสุชาดา  พ่ึงพระ   ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๘. นางสาวอโนทัย  สองเมือง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ผมทอง    ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
 


