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ค ำน ำ 

 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้   
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของูู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินูล กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และเวลาเรียน ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้ในการวาง
แูนการจัดการเรียนรู้ ใหูู้้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครููู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการ
สอนและแูนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และูู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง  
                                                                                  มิถุนายน  2563 
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  ท ำไมต้องเรียนกำรงำนอำชีพ 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาใหูู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ มาประยุกต์ใช้ใน
การท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน 
และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
 
 

      เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพ 
 
 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมุ่งพัฒนาูู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการท างาน 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม
ได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในูลส าเร็จของงาน 
เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 กำรอำชีพ เป็นสาระเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
คุณภาพูู้เรียน 
  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  

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

  • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
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          สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
 
 
สำระท่ี ๑ กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 

มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
  ตัวช้ีวัด  
   ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลืองานของครอบครัวและส่วนรวม 
   ป.๓/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
   ป.๓/๓ ท างานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  
สำระท่ี 2 กำรอำชีพ 
  มำตรฐำน ง 2.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
  ตัวช้ีวัด  
   - 
 
             สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน  
 
 
 
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นใหูู้้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

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

 

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 

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

  
  จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.๑-ป.๓ ) เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง แูนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาูู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดูล
ประเมินูลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 
รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน

(ชม./ปี) 
รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 

ท๑3๑๐๑ ภาษาไทย  ๒๐๐ 
ค๑3๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๒๐๐ 
ว๑3๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ 

ส๑3๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๔๐ 
ส๑3๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑3๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๔๐ 

ศ๑3๑๐๑ ศิลปะ  ๔๐ 

ง๑3๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑3๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  160 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑32๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ/เนตรนารี 
 ชมรม/ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
  โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภำพนักเรียน 

ชั้น   ป.๑ - ๓    จ ำนวน    ๔   ชั่วโมง/สัปดำห์   
๑. ภาษาไทยคิดวิเคราะห์    จ านวน  ๒ ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
๒. วิชา  คณิตศาสตร์     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
๓. กิจกรรมรักสุขภาพ     จ านวน  ๑ ชั่วโมง 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน               รหัสวิชำ ง๑3๑๐๑  กำรงำนอำชีพ                 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                                                                        เวลำ ๔0 ชั่วโมง 
 

อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน การท าความ
สะอาดรองเท้า  การปัด  กวาด เช็ด  ถู  บ้านเรือน  การกรอกน้ าใส่ขวด การท าความสะอาดห้องเรียน  การเลือกใช้เสื้อู้า   
การซ่อมแซมเสื้อู้าด้วยการเนา การประกอบอาหาร  การเก็บรักษาอาหาร การปลูกูักสวนครัวในภาชนะ  การบ ารุงรักษา 
ของเล่น  และซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า   

ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน  ท าความสะอาดรองเท้า ปัด กวาด เช็ด ถู บ้านเรือน  กรอกน้ าใส่ขวด  
ท าความสะอาดห้องเรียน  เลือกใช้เสื้อู้า ซ่อมแซมเสื้อู้าด้วยการเนา ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหาร ปลูกูักสวนครัวใน
ภาชนะ  บ ารุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น เลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  จัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า   

เพ่ือใหูู้้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการท างาน ตลอดจน
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน   รหัสวิชำ  ง๑3๑๐๑   กำรงำนอำชีพ                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                                                                                        เวลำ 40 ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรำฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานบ้าน 
ที่ฉันรัก 
 

ง ๑.๑  ป.๓/๑   
         ป.๓/๒ 
         ป.๓/๓ 
 
 
 

การท างานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง และ
ครอบครัว เช่น การเลือกใช้เสื้อู้า การ
จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความ
สะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การปัดกวาด 
เช็ดถูบ้านเรือน การท าความสะอาดห้องเรียน 
อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ โดยการใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมตามลักษณะ
ของงานอย่างประหยัดและปลอดภัย ด้วยความ
สะอาดรอบคอบ และการรู้จักอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมช่วยให้เกิดความอบอุ่นรักใคร่และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

10 20 

๒ ปลูกูักสวน
ครัวที่ฉันชอบ 

ง ๑.๑  ป.๓/๑   
         ป.๓/๒ 
         ป.๓/๓ 
 

การปลูกูักสวนครัวเป็นการท างานอย่างง่าย 
ร่วมกันในครอบครัวโดยมีการเลือกใช้วัสดุ
เครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะของงาน
อย่างประหยัดและปลอดภัย ด้วยความ
สะอาดรอบคอบ รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ช่วยให้เกิดความอบอุ่นรักใคร่และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

13 25 

๓ การรักษา 
ซ่อมแซมของ
เล่นและของใช้
ส่วนตัว 

ง ๑.๑  ป.๓/๑   
         ป.๓/๒ 
         ป.๓/๓ 
 

การรู้จักรักษา ซ่อมแซมของเล่นและของใช้
ส่วนตัวท าให้เกิดความประหยัด และเกิด
ทักษะกระบวนการในการท างานเกิดความคิด
สร้างสรรค ์โดยมีการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือที่
เหมาะสมตามลักษณะของงานอย่างประหยัด
และปลอดภัย ด้วยความสะอาดรอบคอบ 
และการรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6 10 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ มำตรำฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๔ การประดิษฐ์ของใช้
ในโอกาสต่าง ๆ โดย
ใช้วัสดุในท้องถิ่น 

ง ๑.๑  ป.๓/๑   
         ป.๓/๒ 
         ป.๓/๓ 
 

การประดิษฐ์ดอกไม้และของใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ช่วยให้เกิดทักษะการท างาน 
สร้างความสวยงาม โดยมีการเลือกใช้วัสดุ
เครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะของงาน
อย่างประหยัดและปลอดภัย ด้วยความ
สะอาดรอบคอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

9 15 

รวมระหว่ำงภำค/ปี ๓๘ 70 
สอบปลำยภำค/ปี ๒ 30 
รวมตลอดภำค/ปี ๔๐ ๑๐๐ 
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       หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๑ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑3๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  งานบ้านที่ฉันรัก        ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                                   เวลำ 10 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  งานบ้านที่ฉันรัก 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง๑.๑ เข้าใจการท างานมีความคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะการท างานทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด 
  ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลืองานของครอบครัวและส่วนรวม 
  ป.๓/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับตามลักษณะ 
  ป.๓/๓ ท างานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่วแวดล้อม 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การท างานบ้านเพื่อช่วยเหลือตนเอง และครอบครัว เช่น การเลือกใช้เสื้อู้า การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท า
ความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน การท าความสะอาดห้องเรียน อย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการ โดยการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมตามลักษณะของงานอย่างประหยัดและปลอดภัย ด้วยความสะอาด
รอบคอบ และการรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยให้เกิดความอบอุ่นรักใคร่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  วิธีการและประโยชน์การท างานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และท างานให้เกิด 
ูลอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน เช่น 
  - การเลือกใช้เสื้อู้า 
  - การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
  - การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน 
  - การปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน 
  - การท าความสะอาดห้องเรียน 
  ๔.2 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 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ เล่า/อธิบายวิธีการเลือกใช้เสื้อู้าและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว 
 ๗.๒ อภิปราย บอกวิธีท าความสะอาดของใช้ส่วนตัว บ้านและห้องเรียน 
 ๗.๓ ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องเรียน 
           ๗.๔ แูนูังความคิดเรื่องงานบ้านที่ฉันรัก 
 ภำระงำนสุดท้ำย 

 ให้นักเรียนวางแูนการท าความสะอาดบ้าน แล้วจัดท าในรูปแบบแูนูังความคิด 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
เล่า/อธิบายวิธีการเลือกใช้
เสื้อู้าและอุปกรณ์ของใช้
ส่วนตัว 

การทดสอบวิธีการเลือกใช้
เสื้อู้าและอุปกรณ์ของใช้
ส่วนตัว 

แบบทดสอบวิธีการเลือกใช้
เสื้อู้าและอุปกรณ์ของใช้
ส่วนตัว 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

อภิปราย บอกวิธีท าความ
สะอาดของใช้ส่วนตัว บ้าน
และห้องเรียน 

การทดสอบวิธีท าความสะอาด
ของใช้ส่วนตัว บ้านและ
ห้องเรียน 

แบบทดสอบวิธีท าความ
สะอาดของใช้ส่วนตัว บ้าน
และห้องเรียน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

ปฏิบัติงานท าความสะอาด
ห้องเรียน 

ประเมินการปฏิบัติงาน 
ท าความสะอาดห้องเรียน 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ท าความสะอาดห้องเรียน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

แูนูังความคิดเรื่องงาน
บ้านที่ฉันรัก 
 

ประเมินการเขียนแูนูัง
ความคิดเรื่องงานบ้านที่ฉันรัก 

แบบประเมินการเขียนแูนูัง
ความคิดเรื่องงานบ้านที่ฉันรัก 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการสนทนา อภิปรายความหมายความส าคัญของขั้นตอนการท างาน การเลือกใช้
เสื้อู้าอุปกรณ์ของใช้ (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการสนทนา อภิปรายความหมาย ความส าคัญของขั้นตอนการท างาน วางแูน 
ออกแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานท าความสะอาดของใช้ส่วนตัว บ้านและห้องเรียน (3 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ปฏิบัติงานท าความสะอาดของใช้ส่วนตัว (2 ชั่วโมง) 

๙.๔ ปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องเรียน (1 ชั่วโมง) 
 ๙.5 แูนูังความคิดเรื่องงานบ้านที่ฉันรัก (๒ ชั่วโมง) 
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๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑๐.๑ ภาพหรืออุปกรณ์การท าความสะอาดบ้าน/ห้องเรียน 
 ๑๐.๒ ภาหรือพอุปกรณ์การท าความสะอาดเสื้อู้า 
 ๑๐.๓ ภาพเครื่องใช้ส่วนตัว 
 ๑๐.๔ ห้องเรียน 
  
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ูลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท าได้ถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท างานถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด แต่ไม่
เรียบร้อย ท างาน 
ถูกต้อง 

ูลงานพอใช้ได้ 
ไม่มีความคิด 
ริเริ่ม สะอาดแต่ไม่
เรียบร้อยถูก 
ต้องบางขั้นตอน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแูนดีเตรียม
อุปกรณ์ครบ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการ 
การตรวจสอบูลงาน 

มีการวางแูนดี
เตรียมอุปกรณ์ไม่
ค่อยคปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนมีการ
ตรวจสอบ 
ูลงาน 

การวางแูนไม่ 
ชัดเจนเตรียม
อุปกรณ์ไม่ครบ
ปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนขาดการ 
ตรวจสอบูลงาน 

ไม่มีการวางแูน 
เตรียมอุปกรณ์
ไม่ครปฏิบัติงาน 
ข้ามขั้นไม่
ตรวจสอบูลงาน 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการท างาน 

กระตือรือร้น ขยัน
มาก รู้จักประหยัด 
สะอาด 
มีความรอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระตือรือร้น  
ไม่ค่อยขยัน
ประหยัด แต่ไม่
สะอาด ไม่รอบ 
คอบ ปลอดภัย  
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขยันไม่ต่อเนื่อง 
ท างานไม่สะอาด 
ขาดความ
รอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ขยันท างาน 
ท างานไม่สะอาด
ขาดความรอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็น
ครั้งคราว 

๒ 

      
ระดับคะแนน   ๓๑- ๔๐  หมายถึง ดีมาก 

      ๒๑- ๓๐  หมายถึง ดี 
      ๑๑- ๒๐  หมายถึง พอใช้ 
      ๑- ๑๐    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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รำยกำรปฏิบัต ิ
 
รักชำติ  ศำสน์  กษัตริย์ 
        ๑. ปฏิบัติตามหน้าที่ของนักเรียน  
        ๒. แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย  
        ๓. ไม่ละเมิดสิทธิูู้อ่ืน          
        ๔. สามัคคีในหมู่คณะ 

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนูลงานูู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งูิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดูิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับูิดชอบในการท 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. มีความรับูิดชอบในการท 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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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 ๑ งานบ้านที่ฉันรัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  10  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. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาูู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าูู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

9. มีการประเมินูลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพูู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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       หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๒ 
 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑3๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  ปลูกูักสวนครัวที่ฉันชอบ       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                         เวลำ 13 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  ปลูกูักสวนครัวที่ฉันชอบ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด 
  ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลืองานของครอบครัวและส่วนรวม 
  ป.๓/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับตามลักษณะ 
  ป.๓/๓ ท างานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่วแวดล้อม 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การปลูกูักสวนครัวเป็นการท างานอย่างง่าย ร่วมกันในครอบครัวโดยมีการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสมตาม
ลักษณะของงานอย่างประหยัดและปลอดภัย ด้วยความสะอาดรอบคอบ รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยให้เกิดความอบอุ่น
รักใคร่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น 
    - การปลูกูักสวนครัว 
  ๔.2 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  
   ๖.3 มีวินัย  
   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
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   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการปลูกูักให้เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน 
 ๗.๒ ปฏิบัติการปลูกูักสวนครัวในโรงเรียน 
  7.3 ปฏิบัติการปลูกูักสวนครัวที่บ้าน 
 ภำระงำนสุดท้ำย 

ให้นักเรียนน าความรู้และข้ันตอนการปฏิบัติงานไปปลูกูักสวนครัวที่บ้าน แล้วกลับมาน าเสนอให้คุณครูและ
เพ่ือน ๆ ฟังเป็นรายบุคคล 

๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือการปลูก
ูักให้เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงาน 

สังเกตวิธีการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือการปลูก
ูักให้เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงาน  

แบบสังเกตวิธีการเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือการ
ปลูกูักให้เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงาน  

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

ปฏิบัติการปลูกูักสวน
ครัวในโรงเรียน 
 

- สังเกตการปฏิบัติการปลูก
ูักสวนครัวในโรงเรียน 
- ูลูลิตจากการปลูกูัก
สวนครัวในโรงเรียน 

- แบบสังเกตการปฏิบัติการ
ปลูกูักสวนครัวในโรงเรียน 
- แบบบันทึกูลูลิตจาก
การปลูกูักสวนครัวใน
โรงเรียน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
  ๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ปฏิบัติการปลูกูักสวน
ครัวที่บ้าน 

สังเกตแปลงูักสวนครัวที่
นักเรียนท าที่บ้าน  

แบบสังเกตแปลงูักสวน
ครัวที่บ้านของนักเรียน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้  อภิปราย  ศึกษาจากสื่อของจริง เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือการใช้งาน
ในการปลูกูักให้ถูกต้องและปลอดภัย  (2 ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้ โดยวางแูน ออกแบบการปฏิบัติงานปลูกพืชูักสวนครัวตามข้ันตอน  
(๑ ชั่วโมง) 
  ๙.๓ ใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงานปลูกพืชูักสวนครัวในโรงเรียน (4 ชั่วโมง) 
 ๙.๔ ให้นักเรียนน ากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชูักสวนครัวในโรงเรียนกลับไปปฏิบัติที่บ้าน (3 ชั่วโมง) 
  9.5 ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการน าเสนอและแบ่งปันประสบการณ์จากการปฏิบัติปลูกพืชูักสวนครัวที่บ้าน  
(3 ชั่วโมง) 
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๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑๐.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกพืชูักสวนครัว 
 ๑๐.๒ ภาพูักสวนครัว 
 ๑๐.๓ พืชูักสวนครัวในท้องถิ่น 
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ูลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท าได้ถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท างานถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด แต่ไม่
เรียบร้อย ท างาน 
ถูกต้อง 

ูลงานพอใช้ได้ 
ไม่มีความคิด 
ริเริ่ม สะอาดแต่ไม่
เรียบร้อยถูก 
ต้องบางขั้นตอน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแูนดีเตรียม
อุปกรณ์ครบ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการ 
การตรวจสอบูลงาน 

มีการวางแูนดี
เตรียมอุปกรณ์ไม่
ค่อยคปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนมีการ
ตรวจสอบ 
ูลงาน 

การวางแูนไม่ 
ชัดเจนเตรียม
อุปกรณ์ไม่ครบ
ปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนขาดการ 
ตรวจสอบูลงาน 

ไม่มีการวางแูน 
เตรียมอุปกรณ์
ไม่ครปฏิบัติงาน 
ข้ามขั้นไม่
ตรวจสอบูลงาน 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการท างาน 

กระตือรือร้น ขยัน
มาก รู้จักประหยัด 
สะอาด 
มีความรอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระตือรือร้น  
ไม่ค่อยขยัน
ประหยัด แต่ไม่
สะอาด ไม่รอบ 
คอบ ปลอดภัย  
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขยันไม่ต่อเนื่อง 
ท างานไม่สะอาด 
ขาดความ
รอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ขยันท างาน 
ท างานไม่สะอาด
ขาดความรอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็น
ครัง้คราว 

๒ 

      
ระดับคะแนน   ๓๑- ๔๐  หมายถึง ดีมาก 

      ๒๑- ๓๐  หมายถึง ดี 
      ๑๑- ๒๐  หมายถึง พอใช้ 
      ๑- ๑๐    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                                                   

…                                                   



 

          หลกัสูตรการงานอาชพีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                หนา้ 19
  

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

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนูลงานูู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งูิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดูิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับูิดชอบในการท 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. มีความรับูิดชอบในการท 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/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของูู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่................. ........... 
 

ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๑ การวางแูน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
๔ ยอมรับความคิดเห็นของูู้อ่ืน    
๕ การแสดงความคิดเห็น    
๖ การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๗ การน าเสนอูลงาน    
๘ การปรับปรุงงาน    
๙ ความร่วมมือภายในกลุ่ม    
๑๐ ูลงานส าเร็จ    

 
            เกณฑ์กำรประเมิน 
        ๙ – ๑๐  ดีมาก 
            ๗ – ๘     ดี 

๕ – ๖      ปานกลาง 
          ๐ – ๔      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 ปลูกูักสวนครัวที่ฉันชอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  13  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. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาูู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าูู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

9. มีการประเมินูลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพูู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๓ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑3๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ  
ชื่อหน่วย  การรักษา ซ่อมแซมของเล่นและของใช้ส่วนตัว ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                  เวลำ 6 ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  การรักษา ซ่อมแซมของเล่นและของใช้ส่วนตัว 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ง๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างานทักษะการจัดการทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด 
  ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลืองานของครอบครัวและส่วนรวม 
  ป.๓/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
  ป.๓/๓ ท างานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่ว
แวดล้อม 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การรู้จักรักษา ซ่อมแซมของเล่นและของใช้ส่วนตัวท าให้เกิดความประหยัด และเกิดทักษะกระบวนการในการ
ท างานเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะของงานอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย ด้วยความสะอาดรอบคอบ และการรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  วิธีการและประโยชน์การท างานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และท างานให้เกิดูลอย่างเป็น 
  ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน เช่น 
   - การบ ารุงรักษาของเล่น 
   - การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
  ๔.2 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  
   ๖.3 มีวินัย  
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   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือในการซ่อมแซมของเล่นของใช้ 
 ๗.๒ อภิปราย วิธีซ่อมแซมของเล่นของใช้ 
           ๗.๓ ปฏิบัติการซ่อมแซมของเล่นของใช้ 
 ภำระงำนสุดท้ำย 

 ให้นักเรียนน าของเล่นของใช้ที่มีอยู่มาปฏิบัติงานซ่อมแซมของเล่นของใช้  ให้สามารถใช้งานได ้โดยไม่
ต้องสิ้นเปลืองเงินซื้อใหม่ 

 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
อธิบายวิธีการเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือในการ
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

สังเกตการอธิบายวิธีการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

แบบสังเกตการอธิบายวิธีการ
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
อภิปราย วิธีซ่อมแซมของ
เล่นของใช้ 

สังเกตการอภิปราย วิธี
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

แบบสังเกตการอภิปราย วิธี
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
  ๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

ปฏิบัติงานซ่อมแซมของ
เล่นของใช้ 
 

ประเมินการปฏิบัติงาน  
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้  สนทนา   อภิปรายเรื่องวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ (๑ ชั่วโมง) 
 ๙.๒  ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยศึกษาวิธีใช้งาน แยกประเภท และศึกษาการใช้งานวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ซ่อมแซมของเล่นของใช้ให้ปลอดภัย (2 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยวางแูน ออกแบบการปฏิบัติงานการซ่อมแซมของเล่นของใช้  (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๔  ปฏิบัติงานการซ่อมแซมของเล่นของใช้  (๒ ชั่วโมง) 
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๑๐.  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑๐.๑ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมของเล่นของใช้ 
 ๑๐.๒ เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
  
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ูลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท าได้ถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท างานถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด แต่ไม่
เรียบร้อย ท างาน 
ถูกต้อง 

ูลงานพอใช้ได้ 
ไม่มีความคิด 
ริเริ่ม สะอาดแต่ไม่
เรียบร้อยถูก 
ต้องบางขั้นตอน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแูนดีเตรียม
อุปกรณ์ครบ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการ 
การตรวจสอบูลงาน 

มีการวางแูนดี
เตรียมอุปกรณ์ไม่
ค่อยคปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนมีการ
ตรวจสอบ 
ูลงาน 

การวางแูนไม่ 
ชัดเจนเตรียม
อุปกรณ์ไม่ครบ
ปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนขาดการ 
ตรวจสอบูลงาน 

ไม่มีการวางแูน 
เตรียมอุปกรณ์
ไม่ครปฏิบัติงาน 
ข้ามขั้นไม่
ตรวจสอบูลงาน 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการท างาน 

กระตือรือร้น ขยัน
มาก รู้จักประหยัด 
สะอาด 
มีความรอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระตือรือร้น  
ไม่ค่อยขยัน
ประหยัด แต่ไม่
สะอาด ไม่รอบ 
คอบ ปลอดภัย  
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขยันไม่ต่อเนื่อง 
ท างานไม่สะอาด 
ขาดความ
รอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ขยันท างาน 
ท างานไม่สะอาด
ขาดความรอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็น
ครั้งคราว 

๒ 

      
ระดับคะแนน   ๓๑- ๔๐  หมายถึง ดีมาก 

      ๒๑- ๓๐  หมายถึง ดี 
      ๑๑- ๒๐  หมายถึง พอใช้ 
      ๑- ๑๐    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. ไม่ละเมิดสิทธิูู้อ่ืน          
        ๔. สามัคคีในหมู่คณะ 

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนูลงานูู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งูิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดูิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับูิดชอบในการท 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. มีความรับูิดชอบในการท 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 3 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                         หน้า 27
  

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  ๓ การรักษา ซ่อมแซมของเล่นและของใช้ส่วนตัว 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เวลา  6  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. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาูู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8.  กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าูู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

9. มีการประเมินูลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพูู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

    

11. ความเหมาะสม เพียงพอในการก าหนดสื่อการเรียนรู้     

12. หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     

รวม/สรุปผล     

หรือ    เฉลี่ย/สรุปผล  

 
กำรแปลควำมหมำย  กำรประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ 
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       หน่วยกำรเรียนรู้ ที่ ๔ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑3๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น   ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3           เวลำ ๙ ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น    
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างานทักษะการจัดการทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือช่วยเหลืองานของครอบครัวและส่วนรวม 
  ป.๓/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับตามลักษณะ 
  ป.๓/๓ ท างานเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่วแวดล้อม 
3. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การประดิษฐ์ดอกไม้และของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้เกิดทักษะการ
ท างาน สร้างความสวยงาม โดยมีการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือที่เหมาะสมตามลักษณะของงานอย่างประหยัดและปลอดภัย  
ด้วยความสะอาดรอบคอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ๔.๑.1 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย 
เช่น การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
  ๔.๑.2 การท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
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  
   ๖.3 มีวินัย  
   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
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   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ อภิปรายความหมายของเศษวัสดุในท้องถิ่น เครือ่งมืออุปกรณ์การใช้งานและน าเสนอ 
 ๗.๒ อภิปรายวิธีการ ทักษะกระบวนการ ของงานประดิษฐ์และน าเสนอ 
 ๗.๓ ออกแบบวางงานและเลือกประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น 
           ๗.๔ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น 
 ภำระงำนสุดท้ำย 

ให้นักเรียนน าวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ ตามความคิดของนักเรียนเอง เสร็จแล้วน าเสนอ
ูลงานและร่วมกันจัดแสดงูลงานของทั้งห้อง 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
อภิปรายความหมาย
ของเศษวัสดุในท้องถิ่น 
เครื่องมืออุปกรณ์การใช้
งานและน าเสนอ 

ประเมินการอภิปรายความหมาย
ของเศษวัสดุในท้องถิ่น 
เครื่องมืออุปกรณ์การใช้งาน
และน าเสนอ 

แบบประเมินการอภิปราย
ความหมายของเศษวัสดุในท้องถิ่น 
เครื่องมืออุปกรณ์การใช้งานและ
น าเสนอ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

อภิปรายวิธีการ ทักษะ
กระบวนการ ของงาน
ประดิษฐ์และน าเสนอ 

ประเมินอภิปรายวิธีการ ทักษะ
กระบวนการ ของงานประดิษฐ์
และน าเสนอ 

แบบประเมินการอภิปรายวิธีการ 
ทักษะกระบวนการ ของงาน
ประดิษฐ์และน าเสนอ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ออกแบบวางงานและ
เลือกประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุในท้องถิ่น 

ประเมินูลงานการออกแบบ
วางงานและเลือกประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น 

แบบประเมินการออกแบบวาง
งานและเลือกประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุในท้องถิ่น 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

การประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุในท้องถิ่น 

ประเมินการประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุในท้องถิ่น 

แบบประเมินการการประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุในท้องถิ่น 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ความหมายของเศษวัสดุทั่วไปและเศษวัสดุในท้องถิ่น (๑ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการคิด วิเคราะห์ เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
ท างาน (๑ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการคิด วิเคราะห์ เรื่องทักษะต่าง ๆ ในการท างานประดิษฐ์ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุประเภทต่าง ๆ (2 ชั่วโมง) 
 ๙.๔ ใช้กระบวนการปฏิบัติการท างานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น (5 ชั่วโมง) 
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๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 ๑๐.๑ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์ 
 ๑๐.๒ วัสดุในท้องถิ่น 
 ๑๐.๓ เศษวัสดุเหลือใช้ 
   
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ูลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท าได้ถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท างานถูกต้อง 

ูลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด แต่ไม่
เรียบร้อย ท างาน 
ถูกต้อง 

ูลงานพอใช้ได้ 
ไม่มีความคิด 
ริเริ่ม สะอาดแต่ไม่
เรียบร้อยถูก 
ต้องบางขั้นตอน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

มีการวางแูนดีเตรียม
อุปกรณ์ครบ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการ 
การตรวจสอบูลงาน 

มีการวางแูนดี
เตรียมอุปกรณ์ไม่
ค่อยคปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนมีการ
ตรวจสอบ 
ูลงาน 

การวางแูนไม่ 
ชัดเจนเตรียม
อุปกรณ์ไม่ครบ
ปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนขาดการ 
ตรวจสอบูลงาน 

ไม่มีการวางแูน 
เตรียมอุปกรณ์
ไม่ครปฏิบัติงาน 
ข้ามขั้นไม่
ตรวจสอบูลงาน 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการท างาน 

กระตือรือร้น ขยัน
มาก รู้จักประหยัด 
สะอาด 
มีความรอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระตือรือร้น  
ไม่ค่อยขยัน
ประหยัด แต่ไม่
สะอาด ไม่รอบ 
คอบ ปลอดภัย  
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ขยันไม่ต่อเนื่อง 
ท างานไม่สะอาด 
ขาดความ
รอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ขยันท างาน 
ท างานไม่สะอาด
ขาดความรอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็น
ครั้งคราว 

๒ 

      
ระดับคะแนน   ๓๑- ๔๐  หมายถึง ดีมาก 

      ๒๑- ๓๐  หมายถึง ดี 
      ๑๑- ๒๐  หมายถึง พอใช้ 
      ๑- ๑๐    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. ไม่ละเมิดสิทธิูู้อ่ืน          
        ๔. สามัคคีในหมู่คณะ 

ซื่อสัตย์สุจริต 
          1. ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง ถูกต้อง 
 2. ไม่ลอกเลียนูลงานูู้อ่ืน 
 3. ไม่ประพฤติตนในสิ่งูิด 
  4. แยกแยะได้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดูิด 

มีวินัย      
         ๑. ส่งงานตรงเวลา     
         ๒. รับูิดชอบในการท 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. มีความรับูิดชอบในการท 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 4 การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เวลา  9  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. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาูู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

    

8. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถน าูู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน     

9. มีการประเมินูลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด     

10. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพูู้เรียนตามมาตรฐานการ
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    ูู้อ 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   ครููู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๙. นางสาวถิรนันท์  จ าปาวงค์   ครููู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
10. นายสุขสันต์  ูมทอง    ครููู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
11. นางสาวพัชริยา  มุ่งฝอยกลาง   ครููู้ช่วยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
๑2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขข า   ธุรการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 

 
 

 


