
 
ใบงาน เรื่อง การทำความสะอาดกระเป๋าและรองเท้านักเรียน 

วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หนูดูแลของใช้ 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/3 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ 
          และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 1 กับ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกวิธีทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน และรองเท้านักเรียนของตนเอง 
 

1. กระเป๋านักเรียน 
……...……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

     2.  รองเท้านักเรียน 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

รูปภาพประกอบให้นักเรยีนระบายส ี



 
ใบงาน เรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 

วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หนูดูแลของใช้ 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/3 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ 
          และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามแสดงความคิดเห็นต่อไปนี้ 
 

1. การจัดสมุดและหนังสือตามตารางเรียนส่งผลแก่นักเรียนอย่างไร 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
2. ถ้าโต๊ะเขียนหนังสือที่วางอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเลอะเทอะไม่เรียบร้อย นักเรียนจะรู้สึกอย่า งไร   
และควรทำอย่างไร 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
3. ถ้ารองเท้านักเรียนของนักเรียนหาย นักเรียนควรทำอย่างไร 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 

 
ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  



 
ใบงาน เรื่อง การเลือกใช้เสือผ้าให้เหมาะสม 

วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูแต่งกายเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดู (ศึกษาจากหนังสือหน่วยที่ 2) 
 

1. ฤดูร้อน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
2. ฤดูฝน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
3. ฤดูหนาว 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  



 
ใบงาน เรื่อง การเลือกใช้เสือผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ 
วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูแต่งกายเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 

ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ (ศึกษาจากหนังสือหน่วยที่ 2 หน้าที่ 15) 
 

1.  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

2.  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

3.  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

4.  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ชื่อ...................................................................................เลขที่........ .................. 



  
ใบงาน เรื่อง การแต่งกายให้ตรงฤดูกาล 

วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูแต่งกายเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกฤดูกาลของการแต่งกายต่อไปนี้ 
 

1.  
 

2.  
 

3.  

 
 
 
 

  
 
 
 
  
 

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 

 

………………………………………………….. 



 
ใบงาน เรื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด 

วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หนูทำความสะอาด 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ทำความสะอาดตามภาพ และบอกเหตุผลว่าเหมาะสำหรับใช้ทำอะไร 

(ศึกษาจากหนังสือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3) 
 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 
 

ชื่อ..........................................................................................  
เหมาะสำหรับ........................................................................ 
............................................................................. ..................
...............................................................................................  

ชื่อ..........................................................................................  
เหมาะสำหรับ........................................................................ 
............................................................................. ..................
...............................................................................................  

ชื่อ..........................................................................................  
เหมาะสำหรับ........................................................................ 
............................................................................. ..................
...............................................................................................  

ชื่อ..........................................................................................  
เหมาะสำหรับ........................................................................ 
............................................................................. ..................
...............................................................................................  

ชื่อ...................................................................................เลขที่..........................  



 

 
ใบงาน เรื่อง การทำความสะอาด 

วิชาการงานอาชีพ ง 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หนูทำความสะอาด 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 4 วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนพิจารณาภาพว่าเป็นการทำความสะอาดบ้านที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม พร้อมแสดง 
   เหตุผลประกอบ 

1.   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 
เพราะ   
  
  
  
  

2.   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 
เพราะ   
  
  
  
  

3.   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 
เพราะ   
  
  
  
  

4.   เหมาะสม   ไม่เหมาะสม 
เพราะ   
  
  
  
  



 


