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ค ำน ำ 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถม ศึกษาปีที่  6 นี้   
ได้ปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยยึดหลักความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้  ตั้งแต่ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด มาตรฐาน/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และเวลาเรียน  ซึ่งทุกองค์ประกอบมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ก าหนดไว้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนา  คงเป็นประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนในการน าไปใช้ในการจัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

  • เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ท างาน
อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมี
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จิตส านึกในการใช้น้ า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  • รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
 
 
 
           สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้  
 
 
 
สำระท่ี ๑ กำรด ำเนินชีวิตและครอบครัว 
  มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  มำตรฐำน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
  ป.๖/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกัน  
  ป.๖/๓ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น 
สำระท่ี 2 กำรอำชีพ 
 มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  มำตรฐำน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๑  ส ารวจตนเอง เพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  
  ป.๖/๒  ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 
 
         สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  
 
 

  หลักสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

  ๑. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
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หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม  
  ๒. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  
  ๓. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนิน
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 เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
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 แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ  คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาการ อ่านออก เขียนได้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ท่ีดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลเป็นรายปี   
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โครงสร้ำงหลักสูตรรำยชั้นปี 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  

 
รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม เวลำเรียน

(ชม./ปี) 
รำยวิชำพื้นฐำน (๘๔๐) 

ท๑6๑๐๑ ภาษาไทย  ๑๖๐ 
ค๑6๑๐๑ คณิตศาสตร์  ๑๖๐ 
ว๑6๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ 
ส๑6๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๘๐ 
ส๑6๑๐๒ ประวัติศาสตร์  ๔๐ 
พ๑6๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ 
ศ๑6๑๐๑ ศิลปะ  ๘๐ 
ง๑6๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
อ๑6๑๐๑ ภาษาอังกฤษ  ๘๐ 

รำยวิชำเพิ่มเติม  
อ๑62๐๑ 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 ง๑6๑๐๑  กำรงำนอำชีพ               กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖                                                                เวลำ ๔๐ ชั่วโมง 
 

อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และการชุน  การจัดอาหารให้
สมาชิกในครอบครัว การเตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงปลา
สวยงาม การติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน  การสร้างของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ 
โดยใช้แผนที่ความคิดและทักษะการสร้างชิ้นงาน การวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู้ความสามารถ และ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

ฝึกปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  ซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะและการชุน  จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  
เตรียมประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว ขยายพันธุ์พืช  เลี้ยงปลาสวยงาม ติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน  
สร้างของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้แผนที่ความคิด  และทักษะการสร้าง
ชิ้นงาน  โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นตอนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน และการ
แสวงหาความรู้  วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผู้อื่น มีคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓ 
ง 2.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒ 

รวมทั้งหมด  ๕  ตัวช้ีวัด 
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน     รหัสวิชำ  ง๑๖๑๐๑ กำรงำนอำชีพ                กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ           
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6                                                                        เวลำ 40 ชั่วโมง 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อหน่วย 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำนกำร
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
(คะแนน) 

๑ การจัดการงาน
บ้านที่น่าอยู่ 

ง ๑.๑  ป.๖/๑   
ป.๖/๒  ป.๖/๓       
 

การท างานและการจัดการภายในบ้าน การดูแลรักษา
สมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และ
การชุน  การเตรียมประกอบอาหาร การจัดอาหาร และ
เครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติงานอย่างมี
ทักษะกระบวนการจัดการอย่างมีระบบ เพ่ือการท างาน
ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการ
ท างานร่วมกันภายในครอบครัวโดยมีจิตส านึกท่ีดี 
ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

๑0 20 

๒ การขยายพันธุ์
พืชในโรงเรียน 
 

ง ๑.๑  ป.๖/๑   
ป.๖/๒  ป.๖/๓       
 

การขยายพันธุ์พืชเป็นการท างานเกษตรด้านหนึ่งที่ต้อง
มีความรู้ในเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชที่หลากหลาย เช่น 
การเพาะเมล็ด การปักช า การตอนก่ิง การเสียบยอด 
และจ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใน
การเกษตรและการขยายพันธุ์พืช และมีกระบวนการ
จัดการด้านการเกษตร อย่างมีคุณธรรมและจิตส านึก
ในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 

15 30 

๓ 
 

การเลี้ยงปลา
สวยงาม 

ง ๑.๑  ป.๖/๑   
ป.๖/๒  ป.๖/๓       
 

รู้จักปลาสวยงาม วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม ประโยชน์
ของการเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงามอย่าง
มีคุณธรรมและจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

5 8 

4 อาชีพนี้ที่ฉัน
ชอบ 

ง 2.๑  ป.๖/๑ 
ป.๖/๒    
 

การส ารวจตนเองและการเรียนรู้เรื่องอาชีพต่าง ๆ เป็น
การเตรียมตัวหรือวางแผนเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
งานตนเองเพ่ือส าเร็จในงานอาชีพต่อไป 

8 12 

รวมระหว่ำงภำค/ปี 3๘ 7๐ 
สอบปลำยภำค/ปี ๒ 3๐ 
รวมตลอดภำค/ปี 4๐ ๑๐๐ 
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      หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน     รหัสวิชำ  ง๑๖๑๐๑ กำรงำนอำชีพ       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชื่อหน่วย การจัดการงานบ้านที่น่าอยู่              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   ๖        เวลำ   ๑๐   ชั่วโมง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  การจัดการงานบ้านที่น่าอยู่ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
  มำตรฐำน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
  ป.๖/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกัน  
  ป.๖/๓ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การท างานและการจัดการภายในบ้าน การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการปะ และการ
ชุน  การเตรียมประกอบอาหาร การจัดอาหาร และเครื่องดื่มให้สมาชิกในครอบครัว การปฏิบัติงานอย่างมีทักษะ
กระบวนการจัดการอย่างมีระบบเพื่อการท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการท างานร่วมกันภายใน
ครอบครัวโดยมีจิตส านึกท่ีดีในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

๔.๑.๑ แนวทางการท างานและการปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นการท างานตามล าดับที่วางแผน
ไว้ก่อนการท างาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานส าเร็จแล้วให้ประเมินทุกขั้นตอนเพื่อการแก้ไขและ
ปรับปรุงผลงาน เช่น 
  - การดูแลรักษาและใช้สมบัติภายในบ้าน 
  - การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

- การจัดเก็บเอกสารการเงิน 
๔.๑.2 การจัดการในการท างานและทักษะการการท างานร่วมกัน เช่น 
  - การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร 
๔.๑.3 มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืน 

   ๔.๑.4 การมีจิตส านักในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการ
ท างาน 
  ๔.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
   - 
 



           หลักสูตรการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุง พทุธศักราช ๒๕๖3                    หน้า ๙   

๕. สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
 ๕.๑ ความสามารถในการคิด 
 ๕.๒ ความสามรถในการสื่อสาร 
 ๕.๓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 ๕.๔ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ๕.๕ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
๖.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
  6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
  ๖.3 มีวินัย  
  6.4 ใฝ่เรียนรู้  
  6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
  6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
  6.7 รักความเป็นไทย  
  6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปราย  เรื่องการดูแลรักษาสมบัติในบ้านและการท าความสะอาดบ้านโดยใช้ทักษะ
กระบวนการในการท างาน 
 ๗.๒ วางแผนและปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติในบ้านและการท าความสะอาด การจัดตกแต่งห้องภายในโรงเรียน 
  7.3 แบ่งกลุ่มร่วมกนัเตรียมประกอบอาหาร การจัดอาหาร และเครื่องดื่ม 
 ๗.๔ แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่อง การจัดการด้านเอกสารและการเงินของครอบครัว 
 ๗.๕ จัดท าแฟ้มเก็บเอกสาร และบันทึกรายรับรายจ่ายของครัวเรือน 
  ๗.6 จัดท ากระเป๋ารักษ์โลกจากวัสดุในโรงเรียนโดยใช้ความรู้เรื่องการเย็บผ้า 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
  จัดท าแผนผังความคิดเรื่องการจัดการบ้านที่น่าอยู่สรุปความรู้ทั้งหมด 
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๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายดูแลรักษา
สมบัติในบ้านและการท าความ
สะอาดบ้านโดยใช้ทักษะ
กระบวนการในการท างาน 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

วางแผนและปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติ
ในบ้านและการท าความสะอาด การ
จัดตกแต่งห้องภายในโรงเรียน 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

แบ่งกลุ่มร่วมกันเตรียมประกอบ
อาหาร การจัดอาหาร และเครื่องดื่ม 

สังเกตการเตรียมประกอบ
อาหาร การจัดอาหาร และ
เครื่องดื่ม 

แบบสังเกตการเตรียม
ประกอบอาหาร การจัด
อาหาร และเครื่องดื่ม 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 
 

 
แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่อง การ
จัดการด้านเอกสารและการเงินของ
ครอบครัว 

ประเมินการแบ่งกลุ่มร่วมกัน
อภิปรายเรื่อง การจัดการด้าน
เอกสารและการเงินของ
ครอบครัว 

แบบประเมินการอภิปราย
เรื่อง การจัดการด้าน
เอกสารและการเงินของ
ครอบครัว 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

จัดท าแฟ้มเก็บเอกสาร และบันทึก
รายรับรายจ่ายของครัวเรือน 

ประเมินผลงานแฟ้มเก็บเอกสาร 
และบันทึกรายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือน 

แบบประเมินผลงานแฟ้ม
เก็บเอกสาร และบันทึก
รายรับรายจ่ายของ
ครัวเรือน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

จัดท ากระเป๋ารักษ์โลกจากวัสดุใน
โรงเรียนโดยใช้ความรู้เรื่องการเย็บ
ผ้า 

ประเมินผลงานกระเป๋ารักษ์โลก
จากวัสดุในโรงเรียน 

แบบประเมินผลงาน
กระเป๋ารักษ์โลกจากวัสดุ
ในโรงเรียน 

ผ่านเกณฑร์ะดับดี 

 
๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

จัดท าแผนผังความคิดเรื่องการจัดการ
บ้านที่น่าอยู่สรุปความรู้ทั้งหมด 

ประเมินการจัดท าแผนผัง
ความคิดเรื่องการจัดการ
บ้านที่น่าอยู่สรุปความรู้
ทั้งหมด 

แบบประเมินการจัดท า
แผนผังความคิดเรื่องการ
จัดการบ้านที่น่าอยู่สรุป
ความรู้ทั้งหมด 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ อภิปรายเรื่องดูแลรักษาความสะอาดบ้าน 
โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยการศึกษา วางแผนและปฏิบัติดูแลรักษาสมบัติในบ้าน การจัดตกแต่งห้อง
ภายในโรงเรียน (2 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกทักษะ การปฏิบัติงานท าความสะอาดห้องต่าง ๆ ของโรงเรียน (1 ชั่วโมง) 

๙.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยฝึกทักษะ การจัดการด้านเอกสาร และการเงินของครัวเรือน (๒ ชั่วโมง) 
๙.๕ ร่วมกันสรุปผล จัดท าแฟ้มเก็บเอกสาร และบันทึกรายรับรายจ่ายของครัวเรือน  (1 ชั่วโมง) 

 9.6 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษา ค้นคว้า และฝึกทักษะการจัดท ากระเป๋ารักษ์โลกจากวัสดุใน
โรงเรียนโดยใช้ความรู้เรื่องการเย็บผ้า (๒ ชั่วโมง) 
  9.7 ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยการศึกษา ค้นคว้า การฝึกปฏิบัติ และจัดท าแผนผังความคิดเรื่องการจัดการ
บ้านที่น่าอยู่สรุปความรู้ทั้งหมด (1 ชั่วโมง) 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                  
         10.๑ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาด 
        10.๒ ห้องต่าง ๆ ในโรงเรียน 
        10.๓ วัสดุเหลือใช้ในโรงเรียน 
   10.4 อุปกรณ์การเย็บผ้า 
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กำรประเมินผล 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ผลงานดีมาก 
อธิบายเหตุผล 
ได้ชัดเจน มี
ความคิดริเริ่มดี 

ผลงานดี อธิบายเหตุ
ผลได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด ี
 

ผลงานพอใช้อธิบาย
เหตุผลการท างานไม่
ชัดเจน 

ผลงานต้องปรับปรุง  
การอธิบายเหตุ 
ผล การท างานขาด
ความชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างาน
เป็นระบบ มีการ
วางแผนดี 

ขั้นตอนการท างานดี 
มีการจัดการ แต่
ระบบไม่ชัดเจน มี
การวางแผนไม่
เด่นชัด 

มีข้ันตอนการท างาน
ระบบการจัดการ และ
วางแผนไม่ชัดเจน 

ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจนการวางแผน
และจัดการต้องปรับ 
ปรุง 
 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการ
ท างาน 

บอกถึงมารยาท 
ที่ดี ในการท างาน 
ได้ประณีต  
รอบคอบ การใช้ 
ทรัพยากรคุ้มค่า 

บอกมารยาทที่ดี 
ในการท างานได้มี
ความรอบคอบ 
ใช้ทรัพยากร 
คุ้มค่า 

บอกมารยาทการ
ท างานไม่ครอบคลุม  
มีการใช้ทรัพยากรแต่
ไม่คุ้มค่า 

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/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. ไมล่ะเมิดสิทธิผู้อ่ืน          
        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 “เรื่อง  การจัดการงานบ้านที่น่าอยู่”  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 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. 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  ง๑๖๑๐๑ กำรงำนอำชีพ     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชื่อหน่วย การขยายพันธุ์พืชในโรงเรียน     ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   ๖             เวลำ   ๑5   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  การขยายพันธุ์พืชในโรงเรียน    
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
  ป.๖/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกัน  
  ป.๖/๓ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การขยายพันธุ์พืชเป็นการท างานเกษตรด้านหนึ่งที่ต้องมีความรู้ในเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชที่หลากหลาย เช่น  
การเพาะเมล็ด การปักช า การตอนก่ิง การเสียบยอด และจ าเป็นต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเกษตร และการ
ขยายพันธุ์พืช และมีกระบวนการจัดการด้านการเกษตร อย่างมีคุณธรรมและจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
  ๔.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    ๔.๑.๑ แนวทางการท างานและการปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นการท างานตามล าดับที่วางแผนไว้ 
ก่อนการท างาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานส าเร็จแล้วให้ประเมินทุกขั้นตอนเพ่ือการแก้ไขและปรับปรุงผลงาน เช่น 
การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ หรือปลูกผัก  
   ๔.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    - 
๕.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
   ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
   5.๒ ความสามารถในการคิด  
   ๕.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
   ๖.3 มีวินัย  
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   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

๗.๑ ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรและน าเสนอ 
 ๗.๒ ศึกษา อภิปราย วิธีใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร และความปลอดภัยในการท างาน 
 ๗.๓ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ดไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
 ๗.๔ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชด้วยการปักช าไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
 ๗.๕ ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่งไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
  ๗.6 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการขยายพันธุ์พืชด้วยการเสียบยอดไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผักคนละ ๑ ชนิด 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
          ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ศึกษา ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตรและ
น าเสนอ 

ประเมินการศึกษา ส ารวจ 
สืบค้นข้อมูล เรื่องเครื่องมือที่
ใช้ในงานเกษตรและน าเสนอ 

แบบประเมินการศึกษา 
ส ารวจ สืบค้นข้อมูล เรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร
และน าเสนอ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษา อภิปราย วิธีใช้งาน การดูแล
รักษา และการซ่อมแซมเครื่องมือ
การเกษตร 

ประเมินการ อภิปราย วิธีใช้
งาน การดูแลรักษา และการ
ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร 

แบบประเมิน อภิปราย วิธีใช้
งาน การดูแลรักษา และการ
ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตร 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ดไม้
ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 

ประเมินผลงานการเพาะเมล็ด แบบประเมินผลงาน 
การเพาะเมล็ด 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยการปักช าไม้ดอก 
ไม้ประดับ หรือพืชผัก 

ประเมินผลงานการปักช า แบบประเมินผลงาน 
การปักช า 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่งไม้ดอก 
ไม้ประดับ หรือพืชผัก 

ประเมินผลงานการตอนกิ่ง แบบประเมินผลงาน 
การตอนกิ่ง 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการการ
ขยายพันธุ์พืชด้วยการเสียบยอดไม้
ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 

ประเมินผลงานการเสียบยอด แบบประเมินผลงาน 
การเสียบยอด 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
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  ๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก
คนละ ๑ ชนิด 

ประเมินการปลูกไม้ดอกหรือ
ไม้ประดับคนละ ๑ ชนิด  

แบบประเมินการปลูกไม้ดอก
หรือไม้ประดับ คนละ  
๑ ชนิด  

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ส ารวจ เครื่องมือ การใช้งานทางการเกษตรอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และน าเสนอ  
(๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเมล็ดไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
(๒ ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการปักช าไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
(๒ ชั่วโมง) 
 ๙.4 ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการตอนกิ่งไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
(3 ชั่วโมง)   
  9.5 ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยการเสียบยอดไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก 
(3 ชั่วโมง)   
  9.10 ใช้กระบวนการเรียนรู้ ศึกษา ฝึกปฏิบัติการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผักคนละ ๑ ชนิด (3 ชั่วโมง)   
 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
       10.๑ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตร 
       10.๒ วีดีโอการขยายพันธุ์พืช 
       10.๓ แปลงเกษตร ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชผัก ภายในโรงเรียน 
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กำรประเมินผล 
ประเด็น 

กำรประเมิน 
ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ผลงานดีมาก 
อธิบายเหตุผล ได้
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มดี 

ผลงานดี อธิบายเหตุ
ผลได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด ี

ผลงานพอใช้อธิบาย
เหตุผลการท างานไม่
ชัดเจน 

ผลงานต้องปรับปรุง  
การอธิบายเหตุ 
ผล การท างานขาด
ความชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างานเป็น
ระบบ มีการวางแผนดี 

ขั้นตอนการท างานดี มี
การจัดการ แต่ระบบ
ไม่ชัดเจน มีการ
วางแผนไม่เด่นชัด 

มีข้ันตอนการท างาน
ระบบการจัดการ 
และวางแผนไม่
ชัดเจน 

ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจนการวางแผน
และจัดการต้อง
ปรับปรุง 

๓ 
 
 

คุณนิสัย 
ในการ
ท างาน 

บอกถึงมารยาท 
ที่ดี ในการท างาน 
ได้ประณีต รอบคอบ 
การใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า 

บอกมารยาทที่ดี 
ในการท างานได้มีความ
รอบคอบ 
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 

บอกมารยาทการ
ท างานไม่ครอบคลุม 
มีการใช้ทรัพยากรแต่
ไม่คุ้มค่า 

มารยาทในการ
ท างานต้องปรับ 
ปรุง ขาดการอนุรักษ์
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/ลงในรายการที่ตรงกับพฤติกรรมของผู้เรียน 

ชื่อกลุ่ม...........................................................ชั้น..............................เลขที่................. ........... 
ที ่ พฤติกรรม มี ไม่มี หมายเหตุ 
๑ การวางแผน    
๒ การมีส่วนร่วมในการท างานของสมาชิก    
๓ หวัหน้ากลุ่มและสมาชิกในการท 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 
           หนว่ยการเรียนรู้ที่  2 “เรื่อง  การขยายพันธุ์พืชในโรงเรียน”  
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เวลา  ๑5  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 3 
 
รำยวิชำพื้นฐำน     รหัสวิชำ  ง๑๖๑๐๑ กำรงำนอำชีพ     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชื่อหน่วย การเลี้ยงปลาสวยงาม  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   ๖                      เวลำ   5   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง ๑.๑  เข้าใจการท างานมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ที่มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๑ อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
  ป.๖/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกัน  
  ป.๖/๓ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 รู้จักปลาสวยงาม วิธีการเลี้ยงปลาสวยงาม ประโยชน์ของการเลี้ยงปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงามอย่างมีคุณธรรม
และจิตส านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
  ๔.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ๔.๑.1 แนวทางการท างานและการปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอนเป็นการท างานตามล าดับที่วางแผนไว้ 
ก่อนการท างาน ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อท างานส าเร็จแล้วให้ประเมินทุกขั้นตอนเพ่ือการแก้ไขและปรับปรุงผลงาน เช่น 
การเลี้ยงปลาสวยงาม 
    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  
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   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 

๗.๑ แบ่งกลุ่มท ารายงานเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มละ 1 ชนิดและน าเสนอ 
 ๗.๒ ส ารวจและจัดท าบอร์ดให้ความรู้เพื่อให้รู้จักปลาสวยงามท่ีพบในท้องถิ่น 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
   ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงามอย่างน้อยคนละ 1 ตัว และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
แบ่งกลุ่มท ารายงานเรื่องการ
เลี้ยงปลาสวยงามกลุ่มละ 1 
ชนิดและน าเสนอ 
 

- ประเมินรายงานเรื่องการเลี้ยง
ปลาสวยงาม 
- ประเมินการน าเสนอเรื่องการ
เลี้ยงปลาสวยงาม 

- แบบประเมินรายงานเรื่องการ
เลี้ยงปลาสวยงาม 
- แบบประเมินการน าเสนอเรื่อง
การเลี้ยงปลาสวยงาม 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ส ารวจและจัดท าบอร์ดให้
ความรู้เพื่อให้รู้จักปลาสวยงาม
ที่พบในท้องถิ่น 

- ประเมินการส ารวจปลา
สวยงามที่พบในท้องถิ่น 
- ประเมินการจัดท าบอร์ดให้
ความรู้เพื่อให้รู้จักปลาสวยงาม
ที่พบในท้องถิ่น 

- แบบประเมินการส ารวจปลา
สวยงามที่พบในท้องถิ่น 
- แบบประเมินการจัดท าบอร์ด
ให้ความรู้เพื่อให้รู้จักปลา
สวยงามที่พบในท้องถิ่น 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

ฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงาม
อย่างน้อยคนละ 1 ตัว และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

- ประเมินการเลี้ยงปลาสวยงาม
อย่างน้อยคนละ 1 ตัว  
- ประเมินการน าเสนอการเลี้ยง
ปลาสวยงามที่นักเรียนเลี้ยง 
 

- แบบประเมินการเลี้ยงปลา
สวยงามอย่างน้อยคนละ 1 ตัว  
- แบบประเมินการน าเสนอการ
เลี้ยงปลาสวยงามที่นักเรียน
เลี้ยง 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล แบ่งกลุ่มท ารายงานเรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม 
กลุ่มละ 1 ชนิดและน าเสนอ (2 ชั่วโมง) 
 ๙.๒ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ส ารวจปลาสวยงามที่พบในท้องถิ่น (2 ชั่วโมง) 
 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และจัดท าบอร์ดให้ความรู้เพื่อให้รู้จักปลาสวยงามที่
พบในท้องถิ่น 
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 ๙.๔ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และฝึกปฏิบัติการเลี้ยงปลาสวยงามอย่างน้อยคน
ละ 1 ตัว และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 
๑๐. สื่อ/แหล่งเรียนรู้                 
       ๑๐.๑ วีดโีอการเลี้ยงปลาสวยงาม 
       ๑๐.๒ Power point เรื่องปลาสวยงาม 
       ๑๐.๓ สื่อค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 
       ๑๐.๔ ปลาสวยงามในท้องถิ่นบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
 
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 

ความเข้าใจ 
ผลงานดีมาก 
อธิบายเหตุผล ได้
ชัดเจน มีความคิด
ริเริ่มด ี

ผลงานดี อธิบายเหตุ
ผลได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด ี

ผลงานพอใช้อธิบาย
เหตุผลการท างานไม่
ชัดเจน 

ผลงานต้องปรับปรุง  
การอธิบายเหตุ 
ผล การท างานขาด
ความชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างานเป็น
ระบบ มีการวางแผนดี 

ขั้นตอนการท างานดี มี
การจัดการ แต่ระบบ
ไม่ชัดเจน มีการ
วางแผนไม่เด่นชัด 

มีข้ันตอนการท างาน
ระบบการจัดการ 
และวางแผนไม่
ชัดเจน 

ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจนการวางแผน
และจัดการต้อง
ปรับปรุง 

๓ 
 
 

คุณนิสัยใน
การท างาน 

บอกถึงมารยาท 
ที่ดี ในการท างาน 
ได้ประณีต รอบคอบ 
การใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า 

บอกมารยาทที่ดี 
ในการท างานได้มีความ
รอบคอบ 
ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 

บอกมารยาทการ
ท างานไม่ครอบคลุม 
มีการใช้ทรัพยากรแต่
ไม่คุ้มค่า 

มารยาทในการ
ท างานต้องปรับ 
ปรุง ขาดการอนุรักษ์
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/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  ๓ “เรื่อง  การเลี้ยงปลาสวยงาม” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เวลา 5 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 ๔ 
 
รำยวิชำพื้นฐำน     รหัสวิชำ  ง๑๖๑๐๑ กำรงำนอำชีพ     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชื่อหน่วย อาชีพนี้ที่ฉันชอบ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   ๖                              เวลำ   8   ชั่วโมง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง  อาชีพนี้ที่ฉันชอบ 
๒. มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มำตรฐำน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
  ตัวช้ีวัด 
  ป.๖/๑  ส ารวจตนเอง เพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  
  ป.๖/๒  ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
๓. สำระส ำคัญ/ควำมคิดรวบยอด 
 การส ารวจตนเองและการเรียนรู้เรื่องอาชีพต่าง ๆ เป็นการเตรียมตัวหรือวางแผนเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับงานตนเอง
เพ่ือส าเร็จในงานอาชีพต่อไป 
๔. สำระกำรเรียนรู้ 
 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   ๔.๑.1 การส ารวจตนเอง 
     - ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ 
    ๔.๑.2 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น 
     - ความซื่อสัตย์  
     - ความขยัน อดทน 
     - ความยุติธรรม 
     - ความรับผิดชอบ 
     ๔.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
    - 
๕.  สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 
   ๕.๑ ความสามารถในการสื่อสาร  
   5.๒ ความสามารถในการคิด  
   ๕.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา  
   ๕.๔  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
   ๕.๕  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๖.๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
   6.๒ ซื่อสัตย์สุจริต  
   ๖.3 มีวินัย  
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   6.4 ใฝ่เรียนรู้  
   6.๕ อยู่อย่างพอเพียง  
   6.6 มุ่งม่ันในการท างาน  
   6.7 รักความเป็นไทย  
   6.8 มีจิตสาธารณะ 
๗. ชิ้นงำน/ภำระงำน 
 ๗.๑ ศึกษาค้นคว้า ท ารายงานอาชีพคนละ 1 อาชีพและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 ๗.๒ ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลอาชีพของคนในท้องถิ่น 
 ภำระงำนสุดท้ำย 
  จัดท าแผนผังความคิด อาชีพนี้ที่ฉันชอบ คนละ ๑ อย่าง และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 
๘. กำรวัดและประเมินผล 
 ๘.๑ กำรประเมินระหว่ำงจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 
ศึกษาค้นคว้า ท ารายงานอาชีพคน
ละ 1 อาชีพและน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

- ประเมินการท ารายงาน
อาชีพคนละ 1 อาชีพ 
- ประเมินการน าเสนออาชีพ
คนละ 1 อาชีพ 

- แบบประเมินการท ารายงาน
อาชีพคนละ 1 อาชีพ 
- แบบประเมินการน าเสนอ
อาชีพคนละ 1 อาชีพ 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

ส ารวจ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลอาชีพของคนในท้องถิ่น 

- ประเมินการส ารวจ ศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลอาชีพ
ของคนในท้องถิ่น 

- แบบประเมินการส ารวจ 
ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
อาชีพของคนในท้องถิ่น 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 
 

 
๘.๒ กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ชิ้นงำน/ภำระงำน วิธีกำรประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์กำรประเมิน 

จัดท าแผนผังความคิด อาชีพนี้ที่
ฉันชอบ คนละ ๑ อย่าง และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

- ประเมินการจัดท าแผนผัง
ความคิด อาชีพนี้ที่ฉันชอบ 
คนละ ๑ อย่าง  
- ประเมินการน าเสนอ อาชีพ
นี้ที่ฉันชอบ คนละ ๑ อย่าง 
หน้าชั้นเรียน 

- แบบประเมินการจัดท า
แผนผังความคิด อาชีพนี้ที่ฉัน
ชอบ คนละ ๑ อย่าง  
- แบบประเมินการน าเสนอ 
อาชีพนี้ที่ฉันชอบ คนละ ๑ 
อย่าง หน้าชั้นเรียน 

ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
๙. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๙.๑ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาเกี่ยวกับความหมายความส าคัญ และประเภทของอาชีพ (1 ชั่วโมง) 
 ๙.๒  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล อาชีพและคุณธรรมของอาชีพนั้นและท ารายงาน
อาชีพคนละ 1 อาชีพและน าเสนอหน้าชั้นเรียน (3 ชั่วโมง) 
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 ๙.๓ ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในท้องถิ่นของ
นักเรียน (1 ชั่วโมง) 

๙.๔  ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และจัดท าแผนผังความคิด อาชีพนี้ที่ฉันชอบ คนละ 
๑ อย่าง และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  (3 ชั่วโมง) 
๑๐. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้                  
      ๑๐.๑ บัตรอาชีพต่าง ๆ 
     ๑๐.๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      ๑๐.3 ชุมชนรอบโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 
   
กำรประเมินผล 

ประเด็น 
กำรประเมิน 

ระดับคุณภำพ น้ ำหนัก 

๔ ๓ ๒ ๑ จุดเด่น 
ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ผลงานดีมาก 
มีการศึกษารวบ 
รวมข้อมูลจ าแนก 
ข้อดี-ข้อเสีย ชัดเจน
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลงานดี มีการศึกษา
ส ารวจข้อมูลจ าแนก 
ข้อดี-ข้อเสียได้มี
การศึกษาจาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลงานพอใช้การศึกษา
ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่
จ าแนก ข้อดี-ข้อเสีย 
แต่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผลงานต้องปรับปรุง 
ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่
จ าแนกข้อดี-ข้อเสียมี
การใช้ภูมิปัญญาแต่ 
ไม่ชัดเจน 

๔ 
 

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานเป็น
ขั้นตอนดีมาก 
การจัดการท างาน
เป็นระบบ มีการ
วางแผนดี 

ขั้นตอนการท างานดี 
มีการจัดการ แต่
ระบบไม่ชัดเจน มี
การวางแผนไม่
เด่นชัด 

มีข้ันตอนการท างาน
ระบบการจัดการ และ
วางแผนไม่ชัดเจน 

ขั้นตอนการท างานไม่
ชัดเจนการวางแผน
และจัดการต้องปรับ 
ปรุง 

๓ 
 
 

คุณนิสัยใน
การท างาน 

บอกถึงมารยาท 
ที่ดี ในการท างาน 
ได้ประณีต รอบคอบ 
การใช้ทรัพยากร
คุ้มค่า 

บอกมารยาทที่ดี 
ในการท างานได้มี
ความรอบคอบใช้
ทรัพยากรคุ้มค่า 

บอกมารยาทการ
ท างานไม่ครอบคลุม มี
การใช้ทรัพยากร 
แต่ไม่คุ้มค่า 

มารยาทในการ
ท างานต้องปรับ 
ปรุง ขาดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

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/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                                                   
 

 

 



 

          หลกัสูตรการงานอาชพีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบบัปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖3                         หน้า 37
  

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 “เรื่อง  อาชีพนี้ที่ฉันชอบ” 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เวลา 8 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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         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 

 
 


