
 
ใบงาน เรื่อง การดูแลของใช้ส่วนตัว 

วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดูแลและจัดเก็บของใช้ 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน 
ใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงที่ 6 วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนดูแลของใช้ส่วนตัวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แล้วบันทึกผลลงในตาราง 
 

หัวข้อ บันทึกผล 
1. ขั้นตอนการทำงาน   

  
  
  
  

2. ผลการทำงาน   
  
  
  
  

3. ประโยชน์ของการ
ทำงาน 

  
  
  
  
  

4. ถ้าไม่ทำงานนี้จะ
เกิดผลอย่างไร 

  
  
  
  
  

5. คุณธรรมต่าง ๆ ที่ทำ
ให้งานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

  
  
  
  
  

 
 

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



 
ใบงาน เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายขณะสวมใส่ 

วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดูแลและจัดเก็บของใช้ 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน 
ใบงานของวันจันทร์ ชั่วโมงที่ 2 วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

และใบงานของวันอังคาร ชั่วโมงท่ี 6 วันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายขณะสวมใส่ พร้อมทั้ง 
   ตกแต่งและระบายสีให้สวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การดูแลเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายขณะสวมใส่ 

การดูแลเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายหลังสวมใส่ 

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



 
ใบงาน เรื่อง การจัดสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 
วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดูแลและจัดเก็บของใช้ 
ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน 

ใบงาน วันที่ 21 กับ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. หากนักเรียนหาของใช้ส่วนตัวไม่พบบ่อย ๆ นักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไร 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................ ................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

........................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

2. นักเรียนคิดว่า การจัดกระเป๋านักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง จะเกิดผลเสียอย่างไร 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................... ................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................... 

.......................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................ .................................................... 

............................................................................................................................. .................................... 

3. การจัดโต๊ะเขียนหนังสือเป็นประจำ มีประโยชน์อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................. 

.................................................................................... ............................................................................ 

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................................... ................. 

 

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



 
ใบงาน เรื่อง มารยาทในการปฏิบัติต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ 

วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาทเด็กดี 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน 
ใบงาน วันที่ 28 กับ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนสำรวจตนเองว่า เคยปฏิบัติต่อบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามหัวข้อที่กำหนดหรือไม่  
แล้วสรุปการมีมารยาทของตน 
 

รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1. ต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครองเมื่อท่านกลับจากการทำงานหรือทำ
ธุระต่าง ๆ 

  

2. แสดงความเคารพและกล่าวคำทักทายบิดามารดา หรือผู้ปกครองด้วย
ถ้อยคำที่สุภาพและอ่อนน้อม 

  

3. นำน้ำมาให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองดื่ม   

4. เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง   

5. ขณะบิดามารดา หรือผู้ปกครองคุยกับแขกเลี่ยงออกไปจากบริเวณนั้น
อย่างสุภาพ 

  

 
นักเรียนคิดว่า ตนเอง □ มีมารยาทดี □ ไม่มีมารยาท 
และควรปรับปรุงตนเอง ดังนี้....................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 
ใบงาน เรื่อง การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 
วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาทเด็กดี 
ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน 

ใบงาน วันที่ 5 กับ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่เหมาะสม และทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความ  
            ที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเขียนแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
  1) ปล่อยให้เศษอาหารกระจัดกระจายอยู่ในจานหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว 
  2) ตักอาหารเข้าปากให้พอดีคำ ไม่ตักคำใหญ่เกินไป 
  3) ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน 
  4) ผู้ที่มาทีหลังควรนั่งเก้าอ้ีตัวในสุดในการรับประทานอาหารแบบนั่งโต๊ะ 
  5) ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง 
  6) พูดคุยขณะมีอาหารอยู่ในปาก 
  7) เคี้ยวอาหารอย่างช้า ๆ 
  8) พูดคุยเรื่องตลกขณะรับประทานอาหาร 
  9) เคี้ยวอาหารให้มีเสียงดัง 
  10) ถ้าจะไอหรือจามขณะรับประทานอาหารให้ใช้กระดาษหรือผ้าปิดปากหรือจมูก 
  11) ระวังไม่ให้ช้อนและส้อมกระทบกัน 
  12) เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วให้แยกช้อนและส้อมออกจากกัน 
  13) ใครรับประทานอาหารอิ่มก่อนก็ควรลุกจากที่นั่งก่อน 
  14) ไม่ตักอาหารข้ามหน้าผู้อ่ืน 
  15) ผู้หญิงควรนั่งพับเพียบให้เข่าห่างกันเล็กน้อยในการรับประทานอาหารแบบนั่งกับพ้ืน 
 

ข้อที่ผิด ข้อความที่แก้ไข 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

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

 



 
ใบงาน เรื่อง มารยาทท่ีควรปฏิบัติ 

วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มารยาทเด็กดี 

ตัวช้ีวัด ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน 
ใบงาน วันที่ 12 กับ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนด แล้วบอกว่าเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ หรือไม่ควรปฏิบัติในการใช้
ห้องเรียน พร้อมทั้งบอกเหตุผล 

 1. อ่านหนังสือการ์ตูนเงียบๆ ในห้องเรียนขณะที่ครูสอน 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
  เพราะ......................................................................................................................... ........................... 

 2. แบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันหลังเลิกเรียน 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
  เพราะ.................................................................................................................................. .................. 

 3. ใช้สิ่งของต่างๆ ในห้องเรียนอย่างทะนุถนอม และดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
  เพราะ.......................................................................................................................... .......................... 

 4. วิ่งเล่นกับเพื่อนในห้องเรียน ขณะที่รอครูมาสอน 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
  เพราะ........................................................................................................................................... ......... 

 5. ตั้งใจเรียนขณะที่ครูสอน 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
  เพราะ....................................................................................................................................................  

 6. พูดคุยกับครูและเพ่ือนด้วยถ้อยคำที่สุภาพ 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
  เพราะ......................................................................................................................... ........................... 

 7. ขีดเขียนข้อความบนโต๊ะ เก้าอ้ี และฝาผนังห้องเรียน 
    ควรปฏิบัต ิ   ไม่ควรปฏิบัติ 
 เพราะ              
 

 

 

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

 



 
ใบงาน เรื่อง ไม้ดอกไม้ประดับ 

วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไม้ดอกไม้ประดับ 

ตัวช้ีวัด ง 1.1  ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
ใบงาน วันที่ 19 กับ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกว่า ภาพที่กำหนดให้เป็นไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
1. 2. 3. 
 
 
 
 
 
 
     
    
4. 5. 6. 
 
 
 
 
 
  
     
 
7. 8. 9. 
 
 
 
 
 
  
    
 
 

 

…………………………... …………………………... …………………………... 

…………………………... …………………………... …………………………... 

…………………………... …………………………... …………………………... 

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



 
ใบงาน เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยอาศัยเพศ (การเพาะเมล็ด) 

วิชาการงานอาชีพ ง 14101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ไม้ดอกไม้ประดับ 

ตัวช้ีวัด ง 1.1  ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
ใบงาน วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามที่กำหนดให้ถูกต้อง 
 

1.  การเพาะเมล็ดมีข้ันตอนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 2. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการเพาะเมล็ด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3. การเพาะเมล็ดมีข้อดีอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. การเพาะเมล็ดมีข้อเสียอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ถ้านักเรียนจะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ นักเรียนจะเลือกวิธีการเพาะเมล็ดหรือไม่ จงอธิบาย 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

  

 

 


