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ค ำน ำ 

 
  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นี้   
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยึดหลักความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบหน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน สามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการ
สอนและแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุง
และพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส าเร็จ ไว้  ณ โอกาสนี้ 

       

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



 
 

           หลักสูตรการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                  หน้า ๒ 

              สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
 
 
สำระท่ี ๑ กำรด ำเนินชีวิตและครอบครัว  
  มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
   ป.๔/๑ อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
   ป.๔/๒ ท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
  ป.๔/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน  
   ป.๔/๔ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
สำระท่ี ๒ กำรอำชีพ  
  มำตรฐำน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
   ป.๔/๑ อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
 
 
 
                   สมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน  
 
 
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค 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 

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 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน
(ชม./ปี) 

รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 
ท๑4๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค๑4๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑4๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส๑4๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส๑4๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑4๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ๑4๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง๑4๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑4๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑42๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (๑๒๐) 
 กิจกรรมแนะแนว+หลักสูตรต้านทุจริต  ๔๐ 
 กิจกรรมนักเรียน 

 ลูกเสือ/เนตรนารี 
 ชมรม/ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  ๑๐ 

รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
  โครงกำรสอนเสริมประสบกำรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภำพนักเรียน 
  ชั้น   ป.๔-๖   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 ง๑4๑๐๑  กำรงำนอำชีพ             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔                                                                         เวลำ ๔๐ ชั่วโมง 
 

อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน การจัดตู้เสื้อผ้า  
การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การซ่อมแซมอุปกรณ์  
เครื่องมือและเครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว การปลูกไม้ดอก
หรือไม้ประดับ อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ   

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว จัดโต๊ะเขียนหนังสือ จัดกระเป๋านักเรียน จัดตู้เสื้อผ้าขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  
ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ ประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ จัดเก็บเอกสารส่วนตัว ปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่าง 
เป็นขั้นตอน การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน และการแสวงหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน  
และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีมารยาท ขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ในการท างาน รู้จักใช้
พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ง 2.๑ ป๔/๑ 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 
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 โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน   รหัสวิชำ  ง๑4๑๐๑   กำรงำนอำชีพ                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                                                                                       เวลำ 40 ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ คนเก่งปลูก
ไม้ดอกหรือ
ไม้ประดับ 

ง ๑.๑  
      ป.๔/๑ 
      ป.๔/๒ 
      ป.๔/3 
      ป.๔/๔ 

ไม้ดอก หมายถึง พืชที่ปลูกข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์
จากดอก  พืชชนิดนี้มีลักษณะดอกสวยงาม  มีทั้ง
ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก   
บางชนิดมีดอกสวยงามติดต้น นิยมปลูกประดับ
ตกแต่งอาคารสถานที่ 
ไม้ประดับ หมายถึง พันธุ์ไม้ที่ปลูกเพ่ือใช้
ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากดอกเป็น
ส าคัญเช่น รูปร่าง รูปทรง สีสันของล าต้นและใบ 
ซึ่งมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่ง
อาคารสถานที่ ทั้งที่ปลูกลงดินและปลูกใน
กระถางเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม 

14 ๒8 

๒ ทักษะ
สร้างสรรค ์
งานบ้านและ
การจัดการ
ตนเอง 

ง ๑.๑  
      ป.๔/๑ 
      ป.๔/๒ 
      ป.๔/3 
      ป.๔/๔ 

การดูแลสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของตนเอง เช่น 
การจัดเก็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การซ่อมแซม
เสื้อผ้าด้วยการด้น การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือ กระเป๋าหนังสือ เอกสารส่วนตัวเป็นการ
ท างานบ้านอย่างหนึ่งซึ่งต้องบรรลุผลโดยใช้คุณ
นิสัยที่ดีในการท างาน รู้จักประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

10 17 
 
 

 

๓ สร้างสรรค์
งานสวยด้วย
เศษวัสดุ 

ง ๑.๑  
      ป.๔/๑ 
      ป.๔/๒ 
      ป.๔/3 
      ป.๔/๔ 

การน าเศษวัสดุหรือวัสดุ หรือวัสดุเหลือใช้มาออกแบบ
ตกแต่งสร้างสรรค์ให้เป็นของเล่นของใช้และของ
ประดับตกแต่งท าให้เกิดมูลค่า ความเพลิดเพลิน ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยให้เกิดความประหยัด
ค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและควรมี
ความรู้ในการเลือกเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมและ
รู้จักการดูแลรักษาซ่อมแซมและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

8 13 

๔ คนดีมี
มารยาท 

ง ๑.๑  
       ป.๔/๓ 

การมีมารยาทในสังคมเป็นการปฏิบัติตามแบบ
แผนกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว้เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

๓ 6 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๕ อาชีพน่ารู้ ง ๑.๑  
      ป.๔/๑ 
      ป.๔/๒ 
      ป.๔/3 
      ป.๔/๔ 
ง ๒.๑ 
       ป.๔/๑ 

การประกอบอาชีพเป็นการท างานต่าง ๆ เพื่อหา
รายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวซึ่งแต่ละอาชีพ
ย่อมมีประโยชน์และความส าคัญแตกต่างกันไป 

3 
 
 

6 

   รวมระหว่ำงภำค/ปี ๓๘ ๗๐ 

   สอบปลำยภำค/ปี ๒ ๓๐ 
   รวมตลอดภำค/ปี ๔๐ ๑๐๐ 
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                                                      หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑4๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  คนเก่งปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                            เวลำ 14 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  คนเก่งปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน  
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
   ป.๔/๑ อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  
   ป.๔/๒ ท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
  ป.๔/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน  
   ป.๔/๔ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 ไม้ดอก หมายถึง พืชที่ปลูกข้ึนเพื่อใช้ประโยชน์จากดอก  พืชชนิดนี้มีลักษณะดอกสวยงาม  มีทั้งไม้ยืนต้นขนาด
ใหญ่  ไม้พุ่ม และไมล้้มลุก บางชนิดมีดอกสวยงามติดต้น นิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่ 
  ไม้ประดับ หมายถึง พันธุ์ไม้ที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ นอกเหนือจากดอกเป็นส าคัญเช่น รูปร่าง รูปทรง 
สีสันของล าต้นและใบ ซึ่งมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ทั้งที่ปลูกลงดินและปลูกในกระถาง
เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 

  ๔.๒ 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  
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   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุง่มั่นในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
   ๗.๑ ใช้เครื่องมือทางการเกษตร 
  ๗.๒ การจ าแนกไม้ดอก ไม้ประดับ  
  ๗.๓ การส ารวจไม้ดอก ไม้ประดับ ในชุมชน 
  ๗.๔ ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ 
            ๗.๕ สรุปขั้นตอนการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
  ภำระงำนสุดท้ำย  
   ให้นักเรียนสรุปขั้นตอนการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเป็นแผนผังความคิด 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ใช้เครื่องมือทางการเกษตร ประเมินการใช้เครื่องมือทาง

การเกษตร, การทดสอบ 
- แบบประเมิน 
- แบบทดสอบ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

การจ าแนกไม้ดอก ไม้ประดับ การทดสอบ   แบบทดสอบ   ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

การส ารวจไม้ดอก ไม้ประดับ 
ในชุมชน 

การสังเกต แบบสังเกต ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ การประเมินผลงานการขยายพันธุ์
ไม้ดอก ไม้ประดับ 

แบบประเมินผลงานการ
ขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้
ประดับ  

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

สรุปขั้นตอนการปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ 

ประเมินการสรุปขั้นตอนการปลูก
ไม้ดอก ไม้ประดับ 

แบบประเมินการสรุป
ขั้นตอนการปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้ ศึกษาจากสื่อของจริง สังเกต วิเคราะห์ เรื่องการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ใน
การเกษตร (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้  อภิปราย ศึกษาค้นคว้า การจ าแนกไม้ดอก ไม้ประดับ (3 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้ ศึกษาค้นคว้า การส ารวจไม้ดอก ไม้ประดับ ในชุมชน (1 ชั่วโมง) 
  9.4 ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติงานขยายพันธุ์ไม้ดอก (4 ชั่วโมง) 
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 9.5 ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติงานขยายพันธุ์ไม้ประดับ (3 ชั่วโมง) 
  ๙.6 ใช้กระบวนการเรียนสร้างความรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริง สังเกต วิเคราะห์ แล้วสรุปขั้นตอนการปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ (1 ชั่วโมง) 
 

๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
        ๑.๑ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเกษตร ได้แก่ จอบ ช้อนปลูก ส้อมพรวน บุ้งกี๋ บัวรดน้ า และกรรไกรแต่งกิ่ง 
        ๑.๒ แปลงเกษตร ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
        ๑.๓ รูปภาพไม้ดอกไม้ประดับ 
  1.4  Power point ประกอบการสอนหน่วยที่ ๑ คนเก่งปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
      ๑.5 สื่อไม้ดอกหรือไม้ประดับของจริง เช่น เฟ่ืองฟ้า ชวนชม จันผา กล้วยประดับ เป็นต้น 
  1.6 แบบส ารวจไม้ดอก ไม้ประดับ ในชุมชน 
 
กำรประเมินผล 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความ
ถูกต้อง 

ผลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ รู้จัก
ดัดแปลงประยุกต์งาน 

ผลงานดีแต่ยัง
ขาดความสร้าง 
สรรค์และการ 
ประยุกต์งาน 

ผลงานพอใช้ต้อง
ปรับปรุงเรื่อง
การประยุกต์การ
ท างาน 

ผลงานไม่ดีไม่มี 
การสร้างสรรค์ 
และประยุกต์
การท างาน 

๔ 

๒. รับผิดชอบ
ในการท างาน 

ศึกษาวิธีการวาง 
แผนงานและปฏิบัติได้
ตามข้ันตอน 

ศึกษาวิธีการไม่ 
ละเอียด ปฏิบัติ
ได้ตามแผน 

ศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามแผน 

ปฏิบัติงานอย่าง
ขาดข้ันตอน 

๓ 

๓. ผลงาน รับผิดชอบ ส่งผลงาน
เสร็จตามเวลา ขยันเอา
ใจใส่ซื่อสัตย์ มีวินัย 

รับผิดชอบส่ง
ผลงานเสร็จตาม
เวลาแต่ล่าช้า ไม่
ขยันและขาดวินัย 

งานล่าช้าไม่เสร็จ
ตามก าหนดขาด
ความขยัน 

ไม่เสร็จงานตาม
ก าหนดขาด
ระเบียบวินัย 
 

๓ 

  
 ระดับคุณภำพ       คะแนน   ๓๑-๔๐     หมายถึง   ดีมาก              

                           คะแนน   ๒๑-๓๐     หมายถึง   ดี                         
                           คะแนน   ๑๑-๒๐     หมายถึง   พอใช้              
                           คะแนน   0-๑๐       หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................  
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๑ การวางแผน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
๔ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
๕ การแสดงความคิดเห็น    
๖ การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๗ การน าเสนอผลงาน    
๘ การปรับปรุงงาน    
๙ ความร่วมมือภายในกลุ่ม    

๑๐ ผลงานส าเร็จ    
เกณฑ์กำรประเมิน 

๙-๑๐    ดีมาก 
๗-๘  ดี 

 ๕-๖      ปานกลาง 
๐-๔      ปรับปรุง 
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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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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 “คนเก่งปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา  14  ชั่วโมง 
 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ      4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      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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       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑4๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  ทักษะสร้างสรรค์งานบ้านและการจัดการตนเอง ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                      เวลำ 10 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  ทักษะสร้างสรรค์งานบ้านและการจัดการตนเอง 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน ง ๑.๑   เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๔/๑ อธิบายเหตุผลท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
  ป.๔/๒ ท างานที่บรรลุเป้าหมายไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
  ป.๔/๔ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การดูแลสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของตนเอง เช่น การจัดเก็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น 
การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ กระเป๋าหนังสือ เอกสารส่วนตัวเป็นการท างานบ้านอย่างหนึ่งซึ่งต้องบรรลุผลโดยใช้คุณนิสัย
ที่ดีในการท างาน รู้จักประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔.๑.๑ การท างานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการท างานตามล าดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน   

  - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 

  - การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน 

๔.๑.2 ความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมในการท างาน 
๔.๑.3 มารยาทในการปฏิบัติตน เช่น 
  - การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการท างาน 

 ๔.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  
   - 
๕.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
   ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
   5.๒ ความสามารถในการคิด  
   ๕.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
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6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
   ๖.3 มีวินัย  
   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ ฝึกจัดเก็บของใช้ส่วนตัวให้เป็นหมวดหมู่ และบันทึกผลหลังการท างาน 
 ๗.๒ ฝึกจัดเก็บตู้เสื้อผ้า โดยให้ผู้ปกครองประเมินผล ส่งครูตามหัวข้อ 
 ๗.๓ ฝึกจัดเก็บกระเป๋านักเรียน และเอกสารส าคัญของตนเอง 
          ๗.๔ บันทึกการจัดการตนเอง 

ภำระงำนสุดท้ำย 
  ให้นักเรียนบันทึกสรุปเรื่องการจัดการตนเอง  แล้วน าเสนอผลงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ฝึกจัดเก็บของใช้ส่วนตัวให้
เป็นหมวดหมู่ และบันทึกผล
หลังการท างาน 

ประเมินการปฏิบัติงาน 
ฝึกจัดเก็บของใช้ส่วนตัวให้เป็น
หมวดหมู่ และบันทึกผลหลัง
การท างาน 

แบบประเมินฝึกจัดเก็บของใช้
ส่วนตัวให้เป็นหมวดหมู่ และ
บันทึกผลหลังการท างาน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ฝึกจัดเก็บตู้เสื้อผ้า โดยให้
ผู้ปกครองประเมินผล ส่งครู
ตามหัวข้อ 

ประเมินการปฏิบัติงานฝึก
จัดเก็บตู้เสื้อผ้า โดยให้
ผู้ปกครองประเมินผล ส่งครู
ตามหัวข้อ 

แบบประเมินฝึกจัด เก็บตู้
เสื้อผ้า โดยให้ผู้ปกครอง
ประเมินผล ส่งครูตามหัวข้อ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ฝึกจัดเก็บกระเป๋านักเรียน 
และเอกสารส าคัญของตน 

ประเมินการปฏิบัติงาน 
ฝึกจัดเก็บกระเป๋านักเรียน  
และเอกสารส าคัญของตน 

แบบประเมินฝึกจัดเก็บ
กระเป๋านักเรียน และเอกสาร
ส าคัญของตนผู้ปกครอง
ประเมินผล ส่งครูตามหัวข้อ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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  ๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

บันทึกสรุป และการน าเสนอ
เรื่องการจัดการตนเอง 

ประเมินผลงานการบันทึกสรุป 
เรื่องการจัดการตนเอง 

แบบประเมินสรุป และการ
น าเสนอเรื่องการจัดการ
ตนเอง 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ หลักการและทักษะการปฏิบัติงานในเรื่องการจัดการงานบ้าน 
และการจัดการตนเอง (๓ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ ยึดหลักคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า (๓ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาหรือจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๔ บันทึกผลการปฏิบัติงาน สรุปองค์ความรู้และน าเสนอ (๒ ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                  
       ๑. เครื่องมือ เครื่องใช้การท าความสะอาดบ้าน กระเป๋านักเรียน  
       ๒. ห้องสมุด ห้องเรียน 
       ๓. รูปภาพบ้าน/บริเวณบ้าน  ใบงาน 
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กำรประเมินผล 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง ผลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท าได้ถูกต้อง 

ผลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด เรียบร้อย 
ท างานถูกต้อง 

ผลงานดียังขาด 
ความคิดริเริ่ม 
สะอาด แต่ไม่
เรียบร้อย ท างาน 
ถูกต้อง 

ผลงานพอใช้ได้ 
ไม่มีความคิด 
ริเริ่ม สะอาดแต่ 
ไม่เรียบร้อยถูก 
ต้องบางขั้นตอน 

๔ 

๒. รับผิดชอบ
ในการท างาน 

มีการวางแผนดี
เตรียมอุปกรณ์ครบ
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการ 
การตรวจสอบผลงาน 

มีการวางแผนดี
เตรียมอุปกรณ์ไม่ควร
ปฏิบัติงานตาม
ขัน้ตอนมีการ
ตรวจสอบ 
ผลงาน 

เตรียมอุปกรณ์ไม่
ครบปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนขาด
ตรวจสอบผลงาน 

ไม่มีการวางแผน 
เตรียมอุปกรณ์ไม่ควร
ปฏิบัติ งานข้ามข้ันไม่
ตรวจสอบผลงาน 

๓ 

๓. ผลงาน กระตือรือร้น ขยัน
มาก รู้จักประหยัด 
สะอาด 
มีความรอบคอบ 
ปลอดภัย มีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กระตือรือร้น  
ประหยัด แต่ไม่
สะอาด ไม่รอบ 
คอบ ปลอดภัย  
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ท างานไม่สะอาด 
ขาดความรอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ท างานไม่สะอาด 
ขาดความรอบคอบ 
มีจิตอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

๓ 

 
ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑-๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑-๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑-๒๐    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน   0-๑๐       หมายถึง   ควรปรับปรุง            
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................  
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑ การวางแผน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
๔ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
๕ การแสดงความคิดเห็น    
๖ การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๗ การน าเสนอผลงาน    
๘ การปรับปรุงงาน    
๙ ความร่วมมือภายในกลุ่ม    

๑๐ ผลงานส าเร็จ    
เกณฑ์กำรประเมิน 

              ๙-๑๐    ดีมาก 
              ๗-๘  ดี 

             ๕-๖     ปานกลาง  
               ๐-๔     ปรับปรุง 
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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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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 “ทักษะสร้างสรรค์งานบ้านและการจัดการตนเอง” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา  10  ชั่วโมง 
 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ      4   หมายถึง   การปฏิบัติมากท่ีสุด      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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       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑4๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  สร้างสรรค์งานสวยด้วยเศษวัสดุ              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                        เวลำ 8 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  สร้างสรรค์งานสวยด้วยเศษวัสดุ          
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

 มำตรฐำน ง ๑.๑   เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๔/๑ อธิบายเหตุผลท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
  ป.๔/๒ ท างานที่บรรลุเป้าหมายไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
  ป.๔/๔ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การน าเศษวัสดุหรือวัสดุ หรือวัสดุเหลือใช้มาออกแบบตกแต่งสร้างสรรค์ให้เป็นของเล่นของใช้และของประดับตกแต่งท าให้เกิด
มูลค่า ความเพลิดเพลิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ช่วยให้เกิดความประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและควรมีความรู้ใน
การเลือกเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมและรู้จักการดูแลรักษาซ่อมแซมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   - การด าเนินชีวิตและครอบครัว 
 ๔.๒ 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  



 
 

           หลักสูตรการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                  หน้า ๒๕ 

   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ อภิปรายความหมายของเศษวัสดุประเภทใบตองหรือกระดาษ เครื่องมืออุปกรณ์การใช้งาน 
 ๗.๒ อภิปรายวิธีการ ทักษะกระบวนการ ของงานประดิษฐ์ 
 ๗.๓ ออกแบบวางงานและเลือกประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุประเภทใบตองหรือกระดาษ 
 ภำระงำนสุดท้ำย 

ปฏิบัติงานและน าเสนอการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุประเภทใบตองหรือกระดาษและน าเสนอ 
 

๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
อภิปรายความหมายของเศษ
วัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ เครื่องมืออุปกรณ์
การใช้งาน 

ประเมินรายละเอียด 
อภิปรายความหมายของเศษ
วัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ เครื่องมืออุปกรณ์
การใช้งาน 

แบบประเมินอภิปราย
ความหมายของเศษวัสดุ
ประเภทใบตองหรือกระดาษ 
เครื่องมืออุปกรณ์การใช้งาน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

อภิปรายวิธีการ ทักษะ
กระบวนการของงาน
ประดิษฐ์ 

ประเมินรายละเอียดขั้น 
ตอน กระบวนการของงาน
ประดิษฐ์ 

แบบประเมินอภิปรายวิธีการ 
ทักษะกระบวน การของงาน
ประดิษฐ์ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ออกแบบวางงานและเลือก
ประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุ
ประเภทใบตองหรือกระดาษ 

ประเมินผลงานออกแบบวาง
งานและเลือกประดิษฐ์ สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

แบบประเมินออกแบบวางงาน
และเลือกประดิษฐ์ สิ่งของจาก
วัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
  ๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

ปฏิบัติงานและน าเสนอการ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
ประเภทใบตองหรือกระดาษ 

ประเมินการปฏิบัติงานและ
น าเสนอการประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

แบบประเมินปฏิบัติงานและ
น าเสนอการประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์   เรื่องความหมายของเศษวัสดุ  (๑ ชั่วโมง) 
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  ๙.๒ ใช้กระบวนการกระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และ
ความปลอดภัยในการท างาน (๑ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการกระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์เรื่องทักษะต่าง ๆ ในการ
ท างานประดิษฐ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการท างานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุประเภทต่าง ๆ และน าเสนอ (2 
ชั่วโมง) 
  ๙.๔ ใช้กระบวนการปฏิบัติการท างานประดิษฐ์ จากใบตองและกระดาษ (4 ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
      ๑. เศษวัสดุเหลือใช้ เช่น กระดาษ ใบตอง ขวดพลาสติก เป็นต้น 
      ๒. ใบความรู้ เอกสาร ใบงาน หนังสือคู่มือในการใช้เครื่องมือในการท างาน 
      ๓. ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
กำรประเมินผล 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง ผลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ รู้จัก
การดัดแปลง
ประยุกต์งาน 

ผลงานดีแต่ยัง
ขาดความสร้าง 
สรรค์และการ 
ประยุกต์งาน 
 

ผลงานพอใช้ต้อง
ปรับปรุงเรื่อง
การประยุกต์การ
ท างาน 

ผลงานไม่ดีไม่มี 
การสร้างสรรค์ 
และประยุกต์
การท างาน 

๔ 

๒. รับผิดชอบในการ
ท างาน 

ศึกษาวิธีการวาง 
แผนงานและ
ปฏิบัติได้ตาม
ขั้นตอน 

ศึกษาวิธีการไม่ 
ละเอียด ปฏิบัติ
ได้ตามแผน 

ศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามแผน 

ปฏิบัติงานอย่าง
ขาดข้ันตอน 

๓ 

๓. ผลงาน รับผิดชอบ ส่งผล
งานตามเวลา 
ขยันเอาใจใส่
ซื่อสัตย์มีวินัย 

รับผิดชอบส่ง
ผลงานตามเวลา 
แต่ล่าช้า ไม่ขยัน 
และขาดวินัย 

งานล่าช้าไม่ส่ง
ตามก าหนดขาด
ความขยัน 

ไม่ส่งงานตาม
ก าหนดขาด
ระเบียบวินัย 
 

๓ 

 
ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑-๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                               คะแนน   ๒๑-๓๐    หมายถึง   ดี                         
                               คะแนน   ๑๑-๒๐    หมายถึง   พอใช้              
                               คะแนน   ๑๐         หมายถึง   ควรปรับปรุง     
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............ ................ 
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 

๑ การวางแผน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
๔ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
๕ การแสดงความคิดเห็น    
๖ การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๗ การน าเสนอผลงาน    
๘ การปรับปรุงงาน    
๙ ความร่วมมือภายในกลุ่ม    
๑๐ ผลงานส าเร็จ    

เกณฑ์กำรประเมิน 
              ๙-๑๐    ดีมาก 
              ๗-๘  ดี 

             ๕-๖     ปานกลาง  
               ๐-๔     ปรับปรุง 
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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. แต่งกายถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 

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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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 “สร้างสรรค์งานสวยด้วยเศษวัสดุ” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา  8  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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       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑4๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  คนดีมีมารยาท    ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                           เวลำ 3 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  คนดีมีมารยาท 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
   มำตรฐำน ง ๑.๑   เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๔/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การมีมารยาทในสังคมเป็นการปฏิบัติตามแบบแผนกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนดไว้เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ๔.๑.1 มารยาทในการปฏิบัติตน เช่น 
    - การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ  
    - การรับประทานอาหาร 
    - การใช้ห้องเรียน ห้องน้ า และห้องส้วม 
  ๔.๒ 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 อภิปรายและน าเสนอวิธีปฏิบัติตนต่อ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ 
 ๗.๒ สาธิตวธิีรับประทานอาหารอย่างมีมารยาท 
 ๗.๓ น าเสนอ/อภิปรายวิธีใช้หอ้งเรียน/ห้องน้ า/ห้องส้วม 
  ๗.๔ การแสดงบทบาทสมมุติ  
  ภำระงำนสุดท้ำย 
  แสดงบทบาทสมมุติ เรื่องมารยาทต่าง ๆ โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มจ านวน ๔ กลุ่ม 
  ๑. มารยาทต่อ บิดา มารดา 
  ๒. มารยาทต่อญาติผู้ใหม่ 
  ๓. มารยาทการใช้ห้องเรียน 
  ๔. มารยาทการใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
อภิปรายและน าเสนอวิธีปฏิบัติ
ตนต่อ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ 

ประเมินการอภิปรายและ
น าเสนอวิธีปฏิบัติตนต่อ 
บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ 

แบบประเมินการอภิปราย
และน าเสนอวิธีปฏิบัติตนต่อ 
บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

สาธิตวิธีรับประทานอาหาร
อย่างมีมารยาท 

ประเมินการสาธิตวิธี
รับประทานอาหารอย่างมี
มารยาท 

แบบประเมินการสาธิตวิธี
รับประทานอาหารอย่างมี
มารยาท 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

น าเสนอ/อภิปรายวิธีใช้
ห้องเรียน/ห้องน้ า/ห้องส้วม 

ประเมินการน าเสนอ/
อภิปรายวิธีใช้ห้องเรียน/
ห้องน้ า/ห้องส้วม 

แบบประเมินการน าเสนอ/
อภิปรายวิธีใช้ห้องเรียน/
ห้องน้ า/ห้องส้วม 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
  ๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

แสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง
มารยาทต่าง ๆ  

ประเมินการแสดงบทบาท
สมมุติ เรื่องมารยาทต่าง ๆ 

แบบประเมินการแสดง
บทบาทสมมุติ เรื่องมารยาท
ต่าง ๆ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า เรื่องคนดีมีมารยาทและวิธีปฏิบัติตนต่อ บิดา มารดา 
ญาติผู้ใหญ่ (1 ชั่วโมง) 
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  ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการกระบวนการสร้างความรู้  อภิปราย  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสาธิตวิธีรับประทาน
อาหารอย่างมีมารยาท วิธีใช้ห้องเรียน/ห้องน้ า/ห้องส้วม (๑ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการกระบวนการสร้างความรู้ ศึกษาค้นคว้า และแสดงบทบาทสมมุติ (1 ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 

๑0.1 ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
10.2 โต๊ะอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ า ห้องส้วม 

 
กำรประเมินผล 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง ผลงานดีมาก 
มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ รู้จักการ
ดัดแปลงประยุกต์งาน 

ผลงานดีแต่ยังขาด
ความสร้าง 
สรรค์และการ 
ประยุกต์งาน 

ผลงานพอใช้ต้อง
ปรับปรุงเรื่องการ
ประยุกต์การ
ท างาน 

ผลงานไม่ดีไม่มี 
การสร้างสรรค์ 
และประยุกต์
การท างาน 

๔ 

๒. รับผิดชอบใน
การท างาน 

ศึกษาวิธีการวาง 
แผนงานและปฏิบัติได้
ตามข้ันตอน 

ศึกษาวิธีการไม่ 
ละเอียด ปฏิบัติได้
ตามแผน 

ศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติงานไม่ตรง
ตามแผน 

ปฏิบัติงานอย่าง
ขาดข้ันตอน 

๓ 

๓. ผลงาน รับผิดชอบ ส่งผลงาน
ตามเวลา ขยันเอาใจใส่
ซื่อสัตย์มีวินัย 

รับผิดชอบส่ง
ผลงานตามเวลา 
แต่ล่าช้า ไม่ขยัน 
และขาดวินัย 

งานล่าช้าไม่ส่ง
ตามก าหนดขาด
ความขยัน 

ไม่ส่งงานตาม
ก าหนดขาด
ระเบียบวินัย 
 

๓ 

 
ระดับคุณภำพ      คะแนน   ๓๑-๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                                คะแนน   ๒๑-๓๐    หมายถึง   ดี                         
                                คะแนน   ๑๑-๒๐    หมายถึง   พอใช้              
                                คะแนน   0-๑๐       หมายถึง  ควรปรับปรุง            
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่................. ........... 
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๑ การวางแผน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
๔ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
๕ การแสดงความคิดเห็น    
๖ การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๗ การน าเสนอผลงาน    
๘ การปรับปรุงงาน    
๙ ความร่วมมือภายในกลุ่ม    

๑๐ ผลงานส าเร็จ    
เกณฑ์กำรประเมิน 

              ๙-๑๐    ดีมาก 
             ๗-๘  ดี 

            ๕-๖      ปานกลาง  
              ๐-๔      ปรับปรุง 
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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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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 “คนดีมีมารยาท” 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา  3 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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         หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑4๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  อาชีพน่ารู้         ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4                            เวลำ 3 ชั่วโมง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  อาชีพน่ารู้      
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง ๒.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
   ป.๔/๑ อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การประกอบอาชีพเป็นการท างานต่าง ๆ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวซึ่งแต่ละอาชีพย่อมมีประโยชน์และ
ความส าคัญแตกต่างกันไป 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ๔.๑.1 ความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
  ๔.๒ 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  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
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๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
   ๗.๑ แผนผังความคิด เรื่องอาชีพที่รู้จัก   
   ๗.๒ อภิปรายและน าเสนอความส าคัญและประเภทของอาชีพ 
  ๗.๓ ส ารวจและน าเสนอเรื่องอาชีพในท้องถิ่น 
   ภำระงำนสุดท้ำย  

   แบ่งกลุ่มส ารวจศึกษาค้นคว้าอาชีพในท้องถิ่น และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
แผนผังความคิด เรื่องอาชีพ
ที่รู้จัก  

ประเมินการปฏิบัติงาน 
แผนผังความคิด เรื่องอาชีพที่รู้จัก 

แบบประเมินแผนผัง
ความคิด เรื่องอาชีพที่รู้จัก 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

อภิปรายและน าเสนอ
ความส าคัญและประเภท
ของอาชีพ 

ประเมินการอภิปรายและ
น าเสนอความส าคัญและประเภท
ของอาชีพ 

แบบประเมินการอภิปราย
และน าเสนอความส าคัญ
และประเภทของอาชีพ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

แบ่งกลุ่มส ารวจ ศึกษา
ค้นคว้า อาชีพในท้องถิ่น 
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ประเมินผลงานการส ารวจ ศึกษา
ค้นคว้า อาชีพในท้องถิ่น และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

แบบประเมินการส ารวจ
ศึกษาค้นคว้า อาชีพใน
ท้องถิ่น และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และท าแผนผังความคิดเรื่องอาชีพที่รู้จัก (๑ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และน าเสนอเรื่องความส าคัญและประเภทของอาชีพ (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๓  ใช้กระบวนการเรียนรู้ ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และน าเสนอเรื่องอาชีพในท้องถิ่น (1 ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
        ๑.๑ วีดิทัศน์ 
        ๑.๒ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
        ๑.๓ ชุมชนใกล้โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
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กำรประเมินผล 

ประเด็น                 
กำรประเมิน 

เกณฑ์กำรให้ระดับคะแนน 
น้ ำหนัก
จุดเน้น ๔ 

(ดีมำก) 
๓ 
(ดี) 

๒ 
(พอใช้) 

๑ 
(ควรปรับปรุง) 

๑. ความถูกต้อง ผลงานดีมาก 
การรวบรวมข้อ 
มูลดี การจ าแนก 
ลายระเอียดเด่น 
ชัดน าเสนอดี 

ผลงานดี 
รวบรวมข้อมูลดี 
มีการจ าแนกลาย 
ละเอียด ไม่จัด
น าเสนอดี 

ผลงานพอใช้ได้ 
มีการรวบรวมข้อมูล
ไม่ชัดเจนการ
น าเสนอไม่ชัดเจน 

ผลงานขาดความ 
ชัดเจนการน า 
เสนอต้องปรับ 
ปรุง 

๔ 

๒. รับผิดชอบ
ในการท างาน 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
มีการวางแผนดีมี
ความคิดริเริ่มการ
สรุปผลงาน 

ปฏิบัติได้ตาม
ขั้นตอนการวาง 
แผนดีมีการสรุป 
ผล 

มีการปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนขาดการ 
วางแผนงาน 

ต้องปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการ
วางแผนงาน 

๓ 

๓. ผลงาน รับผิดชอบดี 
เสร็จทันก าหนด 
เข้าใจตนเองระบุ
คุณธรรมได้ชัดเจน 

งานเสร็จทันก าหนด
เข้าใจตนเองระบุ
คุณธรรมประจ าตน
ได้ 

ท างานล่าช้าแต่
เสร็จทันก าหนด
ระบุคุณธรรมของ
ตนได้ 

ท างานไม่เสร็จ 
ตามก าหนด 
คุณธรรมไม่ชัดเจน 

๓ 

             
      ระดับคุณภาพ      คะแนน   ๓๑-๔๐    หมายถึง   ดีมาก              

                                        คะแนน   ๒๑-๓๐     หมายถึง   ดี                         
                                        คะแนน   ๑๑-๒๐     หมายถึง   พอใช้              
                                        คะแนน   ๐-๑๐       หมายถึง   ควรปรับปรุง           
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่............................ 
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมำยเหตุ 
๑ การวางแผน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท างาน    
๔ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน    
๕ การแสดงความคิดเห็น    
๖ การท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย    
๗ การน าเสนอผลงาน    
๘ การปรับปรุงงาน    
๙ ความร่วมมือภายในกลุ่ม    

๑๐ ผลงานส าเร็จ    
เกณฑ์กำรประเมิน 

              ๙-๑๐    ดีมาก 
              ๗-๘  ดี 

             ๕-๖     ปานกลาง  
               ๐-๔     ปรับปรุง 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           หลักสูตรการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                  หน้า ๔๔ 

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 5 “อาชีพน่ารู้” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เวลา 3  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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        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 

 
 

 

 


