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ค ำน ำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  นี้  
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ
ส าคัญของูู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินูล กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแูนการจัดการเรียนรู้ ให้
ูู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา คงเป็นประโยชน์ส าหรับครููู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและแูนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และูู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยปรับปรุงและ
พัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้นี้จนส 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 มีทักษะในการ
ท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
สังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในูลส าเร็จของ
งาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ 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  เลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า 
 
  จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

  • เขา้ใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ท างาน



            หลักสูตรการงานอาชพีชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พทุธศักราช ๒๕๖3                     หนา้ ๒  

อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน อดทน รับูิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมี
จิตส านึกในการใช้น้ า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
      
 
     สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
 
 
สำระท่ี ๑ กำรด ำเนินชีวิตและครอบครัว 

มำตรฐำน ง.๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๑ อธิบายเหตุูลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
  ป.๕/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างานอย่างเป็นระบบประณีต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
  ป.๕/๔ มีจิตส านักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สำระท่ี 2 กำรอำชีพ 
 มำตรฐำน ง 2.๑ เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๑ ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
  ป.๕/๒ ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 
 

  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  

 
 
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นใหูู้้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
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หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุูลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ูลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
  ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เูชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุูล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงูลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม   
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งูลกระทบต่อตนเองและูู้อื่น  
  ๕. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 
   
  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งพัฒนาูู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับูู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 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 แูนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาูู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ   
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้   ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียน  
การสอนและวัดูลประเมินูลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  

 
รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน

(ชม./ปี) 
รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 

ท๑5๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค๑5๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑5๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส๑5๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส๑5๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑5๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ๑5๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง๑5๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑5๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑52๐๑ 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 ง๑5๑๐๑  กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕                                                                          เวลำ ๔๐ ชัว่โมง 
 

  อธิบายเหตุูลในการจัดห้องครัว  การจัดตู้อาหาร  การจัดโต๊ะอาหาร  การจัดตู้เย็น  การท าความสะอาดห้องน้ า
และห้องส้วม  การซักเสื้อู้า  การตากเสื้อู้า  การเก็บเสื้อู้า  การพับเสื้อู้า การรีดเสื้อู้า การซ่อมแซมเสื้อู้าด้วยการ
สอย การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การเลือกซ้ืออาหาร และเครื่องดื่ม การปลูกพืชในแปลง การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 
การท า บัญชีครัวเรือน การจัดเก็บเอกสารส าคัญ การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  สมาชิกในครอบครัวและส่วนรวม การ
ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

 ฝึกปฏิบัติจัดห้องครัว จัดตู้อาหาร จัดโต๊ะอาหาร จัดตู้เย็น ท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม ซักเสื้อู้า ตาก
เสื้อู้า  เก็บเสื้อู้า พับเสื้อู้า รีดเสื้อู้า ซ่อมแซมเสื้อู้าด้วยการสอย เย็บเครื่องเกาะเกี่ยว เลือกซ้ืออาหารและเครื่องดื่ม 
ปลูกพืชในแปลง  ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ท าบัญชีครัวเรือน จัดเก็บเอกสารส าคัญ ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว 
สมาชิกในครอบครัว และส่วนรวม ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
ต่าง ๆ ในชุมชน และระบุความแตกต่างของอาชีพโดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน การจัดการ
กระบวนการแก้ปัญหาการท างานร่วมกัน  การแสวงหาความรู้  

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างาน และรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดเจตคติที่ดีต่อการท างาน   
มีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว  มีความประณีตในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
ในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ง 2.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 

 
รวมทั้งหมด   ๖   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ   
รำยวิชำพื้นฐำน   รหัสวิชำ  ง๑5๑๐๑   กำรงำนอำชีพ              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5                                                                                      เวลำ 40 ชั่วโมง 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน 
กำรเรียนรู/้

ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ การจัดการ
งานบ้านที่
ฉันรัก 

ง ๑.๑  
       ป.๕/๑  
       ป.๕/๒  
       ป.๕/๓  
       ป.๕/๔ 

การท างานและการจัดการภายในบ้าน ได้แก่ ซ่อมแซม ซัก 
ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อู้า การจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น ห้องครัว 
การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม การดูแลรักษาและใช้
สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บเอกสารส าคัญ การท าบัญชี
ครัวเรือน ควรปฏิบัติงานอย่างมีทักษะกระบวนการจัดการ
อย่างมีระบบ เพ่ือการท างานส าเร็จตามเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการท างานร่วมกันภายในครอบครัวโดย
มีจิตส านึกท่ีดีในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัดคุ้มคา่ 

15 30 

๒ ปลูกูักสวน
ครัว 
ครอบครัว
สุขสันต์ 

ง ๑.๑  
       ป.๕/๑  
       ป.๕/๒  
       ป.๕/๓  
       ป.๕/๔ 

การปลูกูักสวนครัวเป็นการท างานเกษตรสาขาหนึ่งที่ต้อง
มีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน
เกษตร ที่ใช้กับพืช และมีกระบวนการจัดงานด้าน
การเกษตร โดยมีคุณธรรมและจิตส านึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

10 17 

๓ สร้างสาน
สัมพันธ์
ร่วมกัน
ประดิษฐ์
ของใช้ 

ง ๑.๑  
       ป.๕/๑  
       ป.๕/๒  
       ป.๕/๓  
       ป.๕/๔ 
 

การร่วมกันซ่อมแซมบ ารุงรักษาของใช้ในบ้านและการ
ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทักษะ
กระบวนการท างานอย่างถูกต้องและท าให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

8 15 

๔ อาชีพดีที่
น่าสนใจ 
 

ง 2.๑  
       ป.๕/๑ 
       ป.๕/๒ 

การด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและมีสังคมอย่างเป็นสุข
จ าเป็นต้องมีการท างานไว้ใช้จ่ายในครอบครัวโดยการ
ประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่างถูกต้องและสุจริตที่มีอยู่
มากมายและอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยที่เราควรต้อง
ศึกษาและสืบทอดตลอดไป 

5 8 

รวมระหว่ำงภำค/ปี ๓๘ ๗๐ 
สอบปลำยภำค/ปี ๒ ๓๐ 

รวมตลอดภำค/ปี ๔๐ ๑๐๐ 
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       หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑5๑๐๑   กำรงำนอำชีพ              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  การจัดการงานบ้านที่ฉันรัก         ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5                           เวลำ 15 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  การจัดการงานบ้านที่ฉันรัก 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มำตรฐำน ง ๑.๑ เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๑ อธิบายเหตุูลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
  ป.๕/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างานอย่างเป็นระบบประณีต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ป.๕/๓ ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
  ป.๕/๔ มีจิตส านักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การท างานและการจัดการภายในบ้าน ได้แก่ ซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อู้า การจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น 
ห้องครัว การท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บเอกสารส าคัญ การท าบัญชี
ครัวเรือน ควรปฏิบัติงานอย่างมีทักษะกระบวนการจัดการอย่างมีระบบ เพ่ือการท างานส าเร็จตามเป้าหมาย อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการท างานร่วมกันภายในครอบครัวโดยมีจิตส านึกท่ีดีในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่า 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
  ๔.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ๔.๑.๑ ขั้นตอนการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับ 
  ขั้นตอนที่ท าไว้ เช่น 
   - การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อู้า 
   - การท าบัญชีครัวเรือน 
   ๔.๑.2 ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
   - การจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น และห้องครัว 
   - การท าความสะอาดห้องน้ า และห้องส้วม 
    - การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
   - การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว 
    ๔.๑.3 ความประณีตเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน 
    ๔.๑.4 มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
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    ๔.๑.5 การมีจิตส านักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการ 
  ท 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  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ ฝึกปฏิบัติวิธีการเย็บแบบต่าง ๆ แล้วซ่อมแซมเสื้อู้าที่ช ารุด 
 ๗.๒ ฝึกปฏิบัติ ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อู้า  
  ๗.๓ แบ่งกลุ่มจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น ห้องครัว 
 ๗.๔ ฝึกปฏิบัติท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วม  
  7.5 ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  
  7.6 ฝึกปฏิบัติการท าบัญชีครัวเรือน 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
  จัดท าแูนูังความคิดเรื่องท าความสะอาดตกแต่งและจัดการเสื้อู้า 
 
 
 
 
 
 
 



            หลักสูตรการงานอาชพีชั้นประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรยีงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พทุธศักราช ๒๕๖3                     หนา้ ๑๐  

๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ฝึกปฏิบัติวิธีการเย็บแบบต่าง ๆ 
แล้วซ่อมแซมเสื้อู้าที่ช ารุด 

สังเกตและประเมินวิธีการเย็บ
แบบต่าง ๆ 

แบบประเมินวิธีการเย็บแบบ
ต่าง ๆ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ฝึกปฏิบัติ ซัก ตาก เก็บ รีด พับ 
เสื้อู้า  

สังเกตและประเมินการซัก 
ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อู้า  

แบบประเมินการซัก ตาก เก็บ 
รีด พับ เสื้อู้า  

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
 

แบ่งกลุ่มจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น 
ห้องครัว 

สังเกตและประเมินการจัดโต๊ะ
อาหาร ตู้เย็น ห้องครัว 

แบบประเมินการจัดโต๊ะอาหาร 
ตู้เย็น ห้องครัว 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ฝึกปฏิบัติท าความสะอาด
ห้องน้ า ห้องส้วม 

ประเมินูลการท าความ
สะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 

แบบประเมินูลการท าความ
สะอาดห้องน้ า ห้องส้วม 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาและใช้
สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บ
เอกสารส าคัญ 

สังเกตการดูแลรักษาและใช้
สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บ
เอกสารส าคัญ 

แบบสังเกตการดูแลรักษาและ
ใช้สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บ
เอกสารส าคัญ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ฝึกปฏิบัติการท าบัญชีครัวเรือน สังเกตและประเมินการท า
บัญชีครัวเรือน 

แบบประเมินการท าบัญชี
ครัวเรือน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

จัดท าแูนูังความคิดเรื่องท า
ความสะอาดตกแต่งและจัดการ
เสื้อู้า 

ประเมินรายละเอียดเนื้อ 
หาของการจัดท าแูนูัง
ความคิดเรื่องท าความสะอาด
ตกแต่งและจัดการเสื้อู้า 

แบบประเมินการจัดท าแูนูัง
ความคิดเรื่องท าความสะอาด
ตกแต่งและจัดการเสื้อู้า 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและฝึกทักษะกระบวนการในการ
ท างานซัก  ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อู้า  (3 ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและฝึกปฏิบัติวิธีการเย็บแบบต่าง ๆ  
แล้วซ่อมแซมเสื้อู้าที่ช ารุด  (5 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและฝึกทักษะการจัดโต๊ะอาหาร ตู้เย็น 
ห้องครัว (3 ชั่วโมง) 
          ๙.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติท าความสะอาดห้องน้ า ห้องส้วมของโรงเรียน  (1 ชั่วโมง)
 ๙.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
(1 ชั่วโมง) 
  9.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติการท าบัญชีครัวเรือน  (1 ชั่วโมง) 
  9.7 ร่วมกันสรุปูลและจัดท าแูนูังความคิดหรือชิ้นงาน  (1 ชั่วโมง) 
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๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                  
      ๑๐.๑ เครื่องมือเครื่องใช้การท าความสะอาดบ้าน/เสื้อู้า 
      ๑๐.๒ อุปกรณ์การซ่อมแซมเสื้อู้า 
       ๑๐.๓ โต๊ะอาหาร ตู้เย็น ห้องครัว 
 ๑๐.4 ห้องน้ า ห้องส้วม และอุปกรณ์ท าความสะอาด 
   
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ูลงานดีมาก 
อธิบายเหตุูล 
ได้ชัดเจน มี
ความคิดริเริ่มดี 

ูลงานดี อธิบายเหตุ
ูลได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด ี
 

ูลงานพอใช้อธิบาย
เหตุูลการท างานไม่
ชัดเจน 

ูลงานต้องปรับปรุง  
การอธิบายเหตุ 
ูล การท างานขาด
ความชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างาน
เป็นระบบ มีการ
วางแูนดี 

ขั้นตอนการท างานดี 
มีการจัดการ แต่
ระบบไม่ชัดเจน มี
การวางแูนไม่
เด่นชัด 

มีข้ันตอนการท างาน
ระบบการจัดการ และ
วางแูนไม่ชัดเจน 

ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจนการวางแูน
และจัดการต้องปรับ 
ปรุง 
 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการ
ท างาน 

บอกถึงมารยาท 
ที่ดี ในการท างาน 
ได้ประณีต  
รอบคอบ การใช้ 
ทรัพยากรคุ้มค่า 

บอกมารยาทที่ดี 
ในการท างานได้มี
ความรอบคอบ 
ใช้ทรัพยากร 
คุ้มค่า 

บอกมารยาทการ
ท างานไม่ครอบคลุม มี
การใช้ทรัพยากรแต่ไม่
คุ้มคา่ 

มารยาทในการ
ท างานต้องปรับ 
ปรุง ขาดการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒ 

 
                               ระดับคะแนน  ๓๑- ๔๐  หมายถึง ดีมาก 
            ๒๑- ๓๐  หมายถึง ด ี
            ๑๑- ๓๐  หมายถึง พอใช้ 
            ๑ - ๑๐   หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของูู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่................. ........... 
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
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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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 
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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 “การจัดการงานบ้านที่ฉันรัก” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เวลา  15  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. 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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  หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ 
 

รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑5๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  ปลูกูักสวนครัวครอบครัวสุขสันต์       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5                  เวลำ 10 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  ปลูกูักสวนครัว ครอบครัวสุขสันต์ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง ๑.๑  เขา้ใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกใน
การใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๑ อธิบายเหตุูลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
  ป.๕/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างานอย่างเป็นระบบประณีต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ป.๕/๔ มีจิตส านักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การปลูกูักสวนครัวเป็นการท างานเกษตรสาขาหนึ่งที่ต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน
เกษตร ที่ใช้กับพืช และมีกระบวนการจัดงานด้านการเกษตร โดยมีคุณธรรมและจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดคุ้มค่า 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
  4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ๔.๑.๑ ขั้นตอนการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับ 
  ขั้นตอนที่ท าไว้  
    - การปลูกพืช 
  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  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
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   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรและน าเสนอ 
 ๗.๒ ศึกษา อภิปราย วิธีใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร 
 ๗.๓ ศึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่องความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งาน 
 ๗.๔ แบ่งกลุ่มส ารวจตลาดและปลูกูักสวนครัว และบอกประโยชน์ของการปลูกูักสวนครัว 
 ๗.๕ ศึกษา รวบรวมข้อมูล กระบวนการขั้นตอนการปลูกูักสวนครัว 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
  ปลูกพืชสวนครัวกลุ่มละ ๑ อย่าง ตามกระบวนการ 
 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ศึกษา ส ารวจ สืบค้น
ข้อมูล เรื่องเครื่องมือที่ใช้
ในงานเกษตรและน าเสนอ 

ประเมินการศึกษา ส ารวจ 
สืบค้นข้อมูล เรื่องเครื่องมือที่
ใช้ในงานเกษตรและน าเสนอ 

แบบประเมินการศึกษา ส ารวจ 
สืบค้นข้อมูล เรื่องเครื่องมือที่ใช้
ในงานเกษตรและน าเสนอ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษา อภิปราย วิธีใช้งาน 
การดูแลรักษา และการ
ซ่อมแซมเครื่องมือ
การเกษตร 

ประเมินการศึกษา อภิปราย 
วิธีใช้งาน การดูแลรักษา และ
การซ่อมแซมเครื่องมือ
การเกษตร 

แบบประเมินการศึกษา 
อภิปราย วิธีใช้งาน การดูแล
รักษา และการซ่อมแซม
เครื่องมือการเกษตร 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษาและร่วมแสดงความ
คิดเห็น เรื่องความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่
เกิดจากการใช้งาน 

ประเมินการศึกษาและร่วม
แสดงความคิดเห็น เรื่องความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใช้งาน 

แบบประเมินการศึกษาและร่วม
แสดงความคิดเห็น เรื่องความ
ปลอดภัยและอุบัติเหตุที่เกิด
จากการใช้งาน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

แบ่งกลุ่มส ารวจตลาดและ
ปลูกูักสวนครัว และบอก
ประโยชน์ของการปลูกูัก
สวนครัว 

ประเมินการแบ่งกลุ่มส ารวจ
ตลาดและปลูกูักสวนครัว 
และบอกประโยชน์ของการ
ปลูกูักสวนครัว 

แบบประเมินการแบ่งกลุ่ม
ส ารวจตลาดและปลูกูักสวน
ครัว และบอกประโยชน์ของการ
ปลูกูักสวนครัว 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
กระบวนการขั้นตอนการ
ปลูกูักสวนครัว 

ประเมินการศึกษา รวบรวม
ข้อมูล กระบวนการขั้นตอน
การปลูกูักสวนครัว 

แบบประเมินการศึกษา 
รวบรวมข้อมูล กระบวนการ
ขั้นตอนการปลูกูักสวนครัว 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

ปลูกพืชสวนครัวกลุ่มละ 
๑ อย่าง ตามกระบวนการ 

ประเมินการปลูกพืชสวนครัว
กลุ่มละ ๑ อย่าง ตาม
กระบวนการ 

แบบประเมินการปลูกพืชสวน
ครัวกลุ่มละ ๑ อย่าง ตาม
กระบวนการ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
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๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าเครื่องมือการเกษตร การใช้งานและการซ่อมแซมอย่างถูกวิธี  
และปลอดภัยแล้วน าเสนอ (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ วิธีการ กระบวนการปลูกูักสวนครัว (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ วางแูนการปฏิบัติปลูกูักสวนครัว (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ปฏิบัติการปลูกูักสวนครัว (๔ ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
       ๑๐.๑ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าเกษตร 
      ๑๐.๒ วีดิทัศน์การใช้เครื่องมือ/ซ่อมแซม/ความปลอดภัยในการใช้งาน 
       ๑๐.๓ รูปภาพการปลูกูัก/แูนูังขั้นตอนการปลูกูัก 
 
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ูลงานดีมาก 
มีการศึกษา
รวบรวมข้อมูล 
ก่อนลงมือปฏิบัติ 
ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ูลงานดีมกีารศึกษา
ส ารวจข้อมูลมี
การศึกษา 
จากภูมิปัญญา
ท้องถิน่ 

ูลงานพอใช้
การศึกษาข้อมูลไม่
เจน แต่ใช้ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

ูลงานต้อง 
ปรับปรุง  
มีการใช้ภูมิ
ปัญญาแต่ไม่
ชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างาน
เป็นระบบ มีการ
วางแูนดี 

ขั้นตอนการท างานดี 
มีการจัดการ แต่
ระบบไม่ชัดเจน  
มีการวางแูนไม่
เด่นชัด 

มีข้ันตอนการท างาน
ระบบการจัดกา และ
วางแูนไม่ชัดเจน 

ขั้นตอนการ
ท างานไม่ชัดเจน
การวาง แูนและ
จัดการ ต้อง
ปรับปรุง 
 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการ
ท างาน 

ตั้งใจกระตือรือร้น 
ติดตามงานทุก
ระยะรับูิดชอบจน
งานส าเร็จ 

ท างานได้ตามข้ันตอน
แต่ขาดความเอาใจใส่
ูลงานส าเร็จ 

ท างานเสร็จแต่ไม่
ติดตามูลขาดความ
รับูิดชอบ 

ท างานเสร็จูล 
งานต้องแก้ไข 

๒ 

   ระดับคะแนน  ๓๑- ๔๐  หมายถึง  ดีมาก 
           ๒๑- ๓๐  หมายถึง  ดี 
           ๑๑- ๓๐  หมายถึง  พอใช้ 
            ๑- ๑๐   หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของูู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่................. ........... 
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
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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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 
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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 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ ๒  “ปลูกูักสวนครัว ครอบครัวสุขสันต์” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕    เวลา  ๑๐  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. 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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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓  
 

รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑5๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  สร้างสานสัมพันธ์ร่วมกันประดิษฐ์ของใช้       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5                  เวลำ 8 ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  สร้างสานสัมพันธ์ร่วมกันประดิษฐ์ของใช้ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มำตรฐำน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๑ อธิบายเหตุูลในการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
  ป.๕/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างานอย่างเป็นระบบประณีต และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
  ป.๕/๓ ปฏิบัตตินอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
  ป.๕/๔ มีจิตส านักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การร่วมกันซ่อมแซมบ ารุงรักษาของใช้ในบ้านและการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่าง
ถูกต้องและท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  ๔.๑.๑ ทักษะการจัดการ ระบบงาน ระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามกระบวนการขั้นตอน 
              - การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 
  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 อภิปรายความหมายของเศษวัสดุประเภทใบตองหรือกระดาษ เครื่องมืออุปกรณ์การใช้งาน 
 ๗.๒ อภิปรายวิธีการ ทักษะกระบวนการ ของงานประดิษฐ์และน าเสนอ 
 ๗.๓ ออกแบบวางงานและเลือกประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุประเภทใบตองหรือกระดาษ 
 ภำระงำนสุดท้ำย 

ปฏิบัติงานและน าเสนอการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุประเภทใบตองหรือกระดาษ 
 

๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
อภิปรายความหมายของเศษ
วัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ เครื่องมืออุปกรณ์
การใช้งานและน าเสนอ 

ประเมินรายละเอียด 
อภิปรายความหมายของเศษ
วัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ เครื่องมืออุปกรณ์
การใช้งานและน าเสนอ 

แบบประเมินอภิปราย
ความหมายของเศษวัสดุ
ประเภทใบตองหรือกระดาษ 
เครื่องมืออุปกรณ์การใช้งาน
และน าเสนอ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

อภิปรายวิธีการ ทักษะ
กระบวนการ ของงาน
ประดิษฐ์และน าเสนอ 

ประเมินรายละเอียด 
ทักษะ กระบวนการ 
 

แบบประเมินอภิปรายวิธีการ 
ทักษะกระบวนการ ของงาน
ประดิษฐ์และน าเสนอ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ออกแบบวางงานและเลือก
ประดิษฐ์ สิ่งของจากวัสดุ
ประเภทใบตองหรือกระดาษ 

ประเมินูลงานออกแบบวาง
งานและเลือกประดิษฐ์ สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

แบบประเมินออกแบบวางงาน
และเลือกประดิษฐ์ สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
  ๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

ปฏิบัติงานและน าเสนอการ
ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุ
ประเภทใบตองหรือกระดาษ 

ประเมินการปฏิบัติงานและ
น าเสนอการประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

แบบประเมินปฏิบัติงานและ
น าเสนอการประดิษฐ์สิ่งของ
จากวัสดุประเภทใบตองหรือ
กระดาษ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา สังเกต วิเคราะห์ ความหมายของเศษวัสดุ (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการคิด วิเคราะห์ เรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และความปลอดภัยในการ
ท างาน (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการคิด วิเคราะห์ เรื่องทักษะต่างๆ ในการท างานประดิษฐ์และประโยชน์ที่
ได้รับจากการท างานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุประเภทต่าง ๆ (๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๔ ใช้กระบวนการปฏิบัติการท างานประดิษฐ์จากใบตองและกระดาษ (๔ ชั่วโมง) 
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๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
      ๑. วีดิทัศน์เรื่องเศษวัสดุประเภทใบตอง/กระดาษ 
      ๒. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ 
      ๓. ตัวอย่าง รูปภาพ ูลงานการประดิษฐ์ 
 
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ูลงานดีมาก 
มีความคิด
สร้างสรรค์ รู้จัก
ดัดแปลงประยุกต์
งาน 

ูลงานดี แต่ยังขาด
ความคิดสร้างสรรค์ 
และการประยุกต์
งาน 
 

ูลงานพอใช้ 
ต้องปรับปรุงเรื่องการ
ประยุกต์การท างาน 

ูลงานไม่ดีไม่มีการ
สร้างสรรค์และ
ประยุกต์การท างาน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

ศึกษาวิธีการ
วางแูนงานและ
ปฏิบัติได้ตาม
ขั้นตอน 

ศึกษาวิธีการไม่
ละเอียดปฏิบัติได้
ตามแูน 

ศึกษาวิธีการ
ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
แูน 

ปฏิบัติงานอย่าง
ขาดข้ันตอน 
 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการ
ท างาน 

รับูิดชอบส่ง
ูลงานตามเวลา 
ขยันเอาใจใส่ 
ซื่อสัตย์ มีวินัย 

รับูิดชอบส่งูลงาน
ตามเวลาแต่ล่าช้าไม่
ขยันและขาดวินัย 

งานล่าช้า ไม่ส่ง 
ตามก าหนด ขาด 
ความขยัน 

ไม่ส่งงานตาม
ก าหนด ขาดวินัย 

๒ 

 
                        ระดับคะแนน  ๓๑- ๔๐   หมายถึง ดีมาก 
    ๒๑- ๓๐   หมายถึง ด ี
    ๑๑- ๓๐   หมายถึง พอใช้ 
    ๑- ๑๐     หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตกำรปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
ค ำชี้แจง  ใส่เครื่องหมาย/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของูู้เรียน 

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

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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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 
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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 “สร้างสานสัมพันธ์ร่วมกันประดิษฐ์ของใช้” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 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. 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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      หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔  
 
รำยวิชำพื้นฐำน             รหัสวิชำ  ง๑5๑๐๑   กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชื่อหน่วย  อาชีพดีที่น่าสนใจ         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5                             เวลำ 8 ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  อาชีพดี ที่น่าสนใจ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มำตรฐำน ง ๔.๑  เข้าใจมีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาอาชีพ  
มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๕/๑ ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
  ป.๕/๒ ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและมีสังคมอย่างเป็นสุขจ าเป็นต้องมีการท างานไว้ใช้จ่ายในครอบครัวโดยการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและสุจริตที่มีอยู่มากมายและอาชีพซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยที่เราควรต้องศึกษาและสืบทอดตลอดไป 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
  ๔.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ๔.๑.1 อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
     - ค้าขาย 
     - เกษตรกรรม 
     - รับจ้าง 
     - รับราชการ พนักงานของรัฐ 
     - อาชีพอิสระ 
    ๔.๑.2 ความแตกต่างของอาชีพ 
     - รายได้ 
     - ลักษณะงาน 
     - ประเภทกิจการ 
     - รับราชการ พนักงานของรัฐ 
     - อาชีพอิสระ 
    ๔.๑.3 ข้อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพ 
     - ท างานไม่เป็นเวลา 
     - การยอมรับนับถือจากสังคม 
     - มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง 
   ๔.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
     - 
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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 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและน าเสนออาชีพในชุมชน 
 ๗.๒ ศึกษาและรายงานหน้าชั้น เรื่องลักษณะและความแตกต่างของแต่ละอาชีพ 
 ๗.๓ อธิบายและบอกถึงข้อควรค านึงถึงอาชีพแต่ละอาชีพ 
 ๗.๔ แบ่งกลุ่มศึกษา ส ารวจอาชีพที่น่าสนใจในท้องถิ่นของนักเรียนและน าเสนอ 
 ๗.๕ วางแูนปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ กลุ่มละ ๑ อย่าง 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
  นักเรียนปฏิบัติงานจากอาชีพในท้องถิ่นที่ได้ออกแบบวางแูนไว้จากอาชีพที่น่าสนใจกลุ่มละ ๑ อย่าง 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
และน าเสนออาชีพใน
ชุมชน 

ประเมินการค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลและน าเสนออาชีพใน
ชุมชน 

แบบประเมินการค้นคว้า 
รวบรวมข้อมูลและน าเสนอ
อาชีพในชุมชน 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษาและรายงานหน้า
ชั้น เรื่องลักษณะและ
ความแตกต่าง ของแต่
ละอาชีพ 

ประเมินการศึกษาและรายงาน
หน้าชั้น เรื่องลักษณะและความ
แตกต่าง ของแต่ละอาชีพ 

แบบประเมินการศึกษาและ
รายงานหน้าชั้น เรื่องลักษณะ
และความแตกต่าง ของแต่ละ
อาชีพ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

อธิบายและบอกถึงข้อ
ควรค านึงถึงอาชีพแต่ละ
อาชีพ 

ประเมินการอธิบายและบอกถึง
ข้อควรค านึงถึงอาชีพแต่ละ
อาชีพ 

แบบประเมินการอธิบายและ
บอกถึงข้อควรค านึงถึงอาชีพแต่
ละอาชีพ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 
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ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

แบ่งกลุ่มศึกษา ส ารวจ
อาชีพที่น่าสนใจใน
ท้องถิ่นของนักเรียน 
และน าเสนอ 

ประเมินการแบ่งกลุ่มศึกษา 
ส ารวจอาชีพท่ีน่าสนใจใน
ท้องถิ่นของนักเรียน และ
น าเสนอ 

แบบประเมินการแบ่งกลุ่ม
ศึกษา ส ารวจอาชีพที่น่าสนใจ
ในท้องถิ่นของนักเรียน และ
น าเสนอ 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

วางแูนปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ 
กลุ่มละ ๑ อย่าง 

ประเมินการวางแูนปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ กลุ่ม
ละ ๑ อย่าง 

แบบประเมินการวางแูน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีพที่
น่าสนใจ กลุ่มละ ๑ อย่าง 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๘.๒ การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

นักเรียนปฏิบัติงานจาก
อาชีพในท้องถิ่น ที่ได้
ออกแบบวางแูนไว้จาก
อาชีพที่น่าสนใจ 
กลุ่มละ ๑ อย่าง 
 

ประเมินการนักเรียนปฏิบัติงาน
จากอาชีพในท้องถิ่น ที่ได้
ออกแบบวางแูนไว้จากอาชีพที่
น่าสนใจกลุ่มละ ๑ อย่าง 
 

แบบประเมินการนักเรียน
ปฏิบัติงานจากอาชีพในท้องถิ่น 
ที่ได้ออกแบบวางแูนไว้จาก
อาชีพที่น่าสนใจ กลุ่มละ ๑ 
อย่าง 

ู่านเกณฑ์ระดับดี 

๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และน าเสนออาชีพในชุมชน (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ ลักษณะและความแตกต่างของอาชีพ (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ศึกษา วิเคราะห์ เหตุูลและข้อควรค านึงของแต่ละอาชีพ (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ศึกษา ส ารวจอาชีพที่น่าสนใจในชุมชน (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๕ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลอาชีพในฝันคนละ 1 อาชีพและน าเสนอ (1 ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
      ๑. วีดิทัศน์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 
      ๒. สถานประกอบการในชุมชน 
      ๓. ใบความรู้   ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        หลักสูตรการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                 หน้า ๓๓  

 
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ูลงานดีมาก 
มีการศึกษารวบ 
รวมข้อมูลจ าแนก 
ข้อดี-ข้อเสีย  
ชัดเจนใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ูลงานดี มีการ 
ศึกษาส ารวจ 
ข้อมูลจ าแนก 
ข้อดี-ข้อเสียได้ 
มีการศึกษาจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ูลงานพอใช้
การศึกษาข้อมูลไม่
ชัดเจน ไม่จ าแนก
ข้อดี-ข้อเสียแต่ใช้ 
ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ูลงานต้องปรับ 
ปรุง ข้อมูลไม่ชัด 
เจน ไม่จ าแนก 
ข้อดี-ข้อเสียมีการ 
ใช้ภูมิปัญญาแต่ 
ไม่ชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างาน
เป็นระบบ มีการ
วางแูนดี 

ขั้นตอนการท างาน
ดี มีการจัดการ แต่
ระบบ 
ไม่ชัดเจน มีการ
วางแูนไม่เด่นชัด 

มีข้ันตอนการ 
ท างานระบบการ
จัดการ และ
วางแูนไม่ชัดเจน 

ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจน 
การวางแูนและ 
จัดการต้องปรับ 
ปรุง 
 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการ
ท างาน 

บอกถึงมารยาท 
ที่ดี ในการท างาน 
ได้ประณีต  
รอบคอบ การใช้ 
ทรัพยากรคุ้มค่า 

บอกมารยาทที่ดี 
ในการท างานได้มี
ความรอบคอบ 
ใช้ทรัพยากร 
คุ้มค่า 

บอกมารยาทการ
ท างานไม่
ครอบคลุม มีการใช้
ทรัพยากร 
แต่ไม่คุ้มค่า 

มารยาทในการท างาน
ต้องปรับ 
ปรุง ขาดการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๒ 

 
                        ระดับคะแนน  ๓๑- ๔๐  หมายถึง ดีมาก 
    ๒๑- ๓๐  หมายถึง ด ี
    ๑๑- ๓๐  หมายถึง พอใช้ 
    ๑- ๑๐    หมายถึง ควรปรับปรุง 
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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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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 
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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  “อาชีพดี ที่น่าสนใจ” 

ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๕ เวลา  5  ชั่วโมง 
 

ค ำชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติ 
ระดับกำรปฏิบัติ      4   หมายถงึ   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 

 


