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ค� ำ แนะน� ำ กำรใช้
คู่มือครู รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 จัดท�าขึ้น
เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพผู้เรียน ตาม
นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ิ่ม ค�าแนะน�าการใช้ ชวยสรางความเขาใจ เพื่อใชคูมือครูได

เพ

อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ิ่ม

เพ

นํา

ค�าอธิบายรายวิชา แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา

ซึง่ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ตามทีห่ ลักสูตร
กําหนด

พิ่ม

เ

Pedagogy ชวยสรางความเขาใจในกระบวนการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ิ่ม

เพ

Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภาพรวมของการ

จั ด การเรี ย นการสอนทั้งหมดของรายวิชากอนที่จะลงมือ
สอนจริง

ิ่ม

เพ

Chapter Overview ชวยสรางความเขาใจและเห็นภาพรวม

ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย
ิ่ม

เพ

ิ่ม

ข้อสอบเน้นการคิด เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต
ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

โซน 1 ช่วยครูจัด

กำรเรียนกำรสอน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน
โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
น�ำ

สอน

สรุป

สอน

สรุป

ขัน้ นํา (กระบวนการเรียนรู ความรู ความเขาใจ)
1. ครูแจงชื่อเรื่องที่จะเรียนรูและผลการเรียนรู
ใหนักเรียนทราบ จากนั้นใหนักเรียนแตละคน
ทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท ี่ 6
เรื่อง งานอาชีพ
2. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
อาชีพที่นักเรียนใฝฝนอยากเปนในอนาคต คือ
อาชีพใด
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เชน แพทย พยาบาล วิศวกร
สถาปนิก ครู ตํารวจ ทหาร นักธุรกิจ นักออกแบบ
เสื้อผา เชฟ ชางภาพ นักแสดง นักกฏหมาย
ที่ปรึกษาดานการลงทุน นักประชาสัมพันธ)
• นักเรียนมีการวางแผนชีวติ เพือ่ วางแนวทาง
เขาสูอาชีพที่ตนเองใฝฝนไดอยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิด
เห็นไดอยางอิสระ เชน ศึกษาขอมูลที่มี
ความเกี่ยวของกับอาชีพที่สนใจ เพื่อศึกษา
รูปแบบและลักษณะการทํางาน รวมถึงความ
ตองการของตลาดแรงงาน และตัง้ เปาหมาย
ในการเรียนใหมีความสอดคลองกับอาชีพ
ทีส่ นใจ เชน อาชีพทันตแพทย โดยเลือกเรียน
ในสายวิทยและคณิตฯ แลวสอบเขาเรียนตอ
ในคณะทันตแพทย สาขาทันตแพทยศาสตร)
• นักเรียนคิดวาตนเองสามารถทําตามแผนที่
วางไวไดหรือไม เพราะเหตุใด”
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เชน ทําตามแผนที่วางไวได
เนื่ อ งจากมี ค วามมุ  ง มั่ น และตั้ ง ใจในการ
ศึกษาเลาเรียน ชอบศึกษาคนควาความรู
ใหมๆ อยูเ สมอ เพือ่ ใหสามารถสอบเขาเรียนตอ
ในคณะทันตแพทย สาขาทันตแพทยศาสตร
ในมหาวิทยาลัยที่สนใจได)

โซน 1

ประเมิน

หน่วยการเรียนรู้ที่
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ตัวชี้วัด
อภิปรายแนวทางเขาสูอาชีพที่สนใจ (ง ๒.๑ ม.๔-๖/๑)
เลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ (ง ๒.๑ ม.๔-๖/๒)
■ มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ (ง ๒.๑ ม.๔-๖/๓)
■ มีคุณลักษณะที่ดีตออาชีพ (ง ๒.๑ ม.๔-๖/๔)
■
■
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง
แนวทางเขาสูอาชีพ
- เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ - การสัมภาษณ
- ลักษณะความมั่นคงและความกาวหนา - การทํางาน
- การสมัครงาน
- การเปลี่ยนงาน
■ การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ
- วิธีการ
- หลักการ
- เหตุผล
■ ประสบการณในอาชีพ
- การจําลองอาชีพ - กิจกรรมอาชีพ
■ คุณลักษณะที่ดีตออาชีพ
- คุณธรรม
- จริยธรรม
- คานิยม
■

ñ

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

อาชีพเป็นการท�ากิจกรรม การท�างาน หรือการประกอบการทีไ่ ม่เป็นโทษแก่สงั คม และมีรายได้
ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ วิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันไปเพือ่ เลีย้ งชีพ
ตนเองและครอบครัว ส่วนแนวทางการเข้าสูอ่ าชีพเป็นกระบวนการ หรือการกระท�าใด ๆ ทีส่ ามารถ
สร้างโอกาสให้ได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งแนวทางการเข้าสู่อาชีพของ
แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ความพร้อม
ในด้านความรู้ทักษะอาชีพ เงินทุน และการให้โอกาสของผู้ประกอบการ
10๔

เกร็ดแนะครู

สูการสอบในระดับตาง ๆ
เพ

นํา

ประเมิน

ครูควรจัดการเรียนรู โดยอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการเขาสูอาชีพที่สนใจ
การเตรียมตัวหางาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ การสมัครงาน การสัมภาษณ
หลักการทํางาน การเปลี่ยนงาน การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับการ
ประกอบอาชีพ มีประสบการณในอาชีพทีต่ นเองถนัดและสนใจ มีคณ
ุ ลักษณะทีด่ ี
ตออาชีพ โดยสามารถจัดกิจกรรมได ดังนี้
• ใหนักเรียนตอบคําถามและรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียน
เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการเขาสูอาชีพ การเลือกใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ ประสบการณในอาชีพ และคุณลักษณะ
ที่ดีตออาชีพ
• ให นั ก เรี ย นสํ า รวจตนเองว า มี ค วามต อ งการที่ จ ะประกอบอาชี พ ใด
บุคลิกภาพและความสามารถในลักษณะของอาชีพนัน้ ๆ เหมาะสมกับตนเองหรือไม
• ใหนกั เรียนทําแบบทดสอบความสนใจในอาชีพ เนือ่ งจากนักเรียนบางคน
อาจยังไมรูวาตนเองมีความตองการที่จะประกอบอาชีพใด ซึ่งหากไดทําแบบ
ทดสอบดังกลาว อาจทําใหรูจักตนเองมากขึ้น เพื่อจะไดเตรียมความพรอมใน
การประกอบอาชีพนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม

โซน 3

โซน 2

T114

โซน 2

ช่วยครูเตรียมสอน

โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
ครู เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แนวทางการจัด
กิจกรรมและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนควรรู้

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้
กับนักเรียน

โดยใช้หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 ของบริษทั อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ากัด เป็นสื่อหลัก (Core
Material) ประกอบการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคู่มือครูมี
องค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

โซน 1

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา
3. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมาเลา
ความฝนเกีย่ วกับการประกอบอาชีพในอนาคต
ของตนเองใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน จากนั้น
ใหเพือ่ นรวมชัน้ เรียนรวมกันแสดงความคิดเห็น
วาเพื่อนคนดังกลาวมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ตออาชีพที่สนใจหรือไม

ขัน้ สอน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก

การ

เข้าสู่อาชีพเปนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การ
ท�างาน หรือการประกอบอาชีพตามที่ใฝฝน หรือต้องการ โดย
จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ลักษณะของอาชีพและพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ให้มคี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมกับอาชีพนัน้ ๆ เนือ่ งจากจะส่งผลให้สามารถประกอบ
อาชีพที่ต้องการได้อย่างมีคุณภาพและประสบความส�าเร็จ

1
ดังนั้น เราจึงจ�าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวหางานและการพัฒนาบุคลิกภาพ
ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท�างาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การท�างาน
อย่างมีความสุข และการเปลีย่ นงาน นอกจากนี้ จะต้องรูจ้ กั เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับอาชีพ
เพราะมีสว่ นช่วยในการพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ของการประกอบอาชีพ
คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เพราะมีส่วนช่วยให้มีโอกาส
ในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น เสริมสร้างแนวทางการเข้าสู่อาชีพที่ตนเองสนใจ
ให้ประสบความส�าเร็จ
งานอาชีพ

ขอสอบเนน การคิด

การประกอบอาชีพมีความสําคัญตอตัวบุคคลอยางไร
1. เปนที่รูจักของคนในสังคม
2. ยกระดับฐานะของตนเองใหดีขึ้น
3. มีเงินออมในแตละเดือนเพิ่มมากขึ้น
4. สรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. เพราะการประกอบอาชีพนับเปน
สิ่งจําเปนและสําคัญในวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน
เปนสิ่งที่ชวยสรางคุณคาใหแกตนเอง ชวยสรางรายได เพื่อนํามา
ใชในการเลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว และเปนสิ่งสําคัญ
อยางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ชุมชน และความ
เจริญกาวหนาของประเทศชาติ)

โซน 3

10๕

1. ครูเปดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ตางๆ ใหนักเรียดู เชน ขาราชการ ตํารวจ
ทหาร ครู พิธีกร นักเขียน นักแสดง สถาปนิก
ฯลฯ
2. ครูถามนักเรียนวา
• จากคลิ ป วิ ดี โ อที่ ไ ด ช มไปนั้ น มี อ าชี พ ที่
นักเรียนตองการประกอบในอนาคตหรือไม
หากมี นักเรียนคิดวาตนเองมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับอาชีพนั้นหรือไม อยางไร
หากไมมี นักเรียนสนใจอาชีพใด และคิดวา
ตนเองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับอาชีพนั้น
หรือไม อยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิด
เห็นไดอยางอิสระ)
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “การที่นักเรียนตองการ
จะประกอบอาชีพใดๆ นัน้ นักเรียนจะตองหมัน่
รูจ กั สังเกตตนเองอยูเ สมอวามีความชอบ ความ
สนใจความถนัด และความสามารถในดานใด
เพราะหากมีคุณสมบัติที่มีเหมาะสมกับอาชีพ
ทีส่ นใจ ก็ยอ มสงผลใหตนเองสามารถประกอบ
อาชีพที่สนใจนั้นไดประสบความสําเร็จและมี
ความสุขในการทํางาน”

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําวา “ผูประกอบการ” ใหนักเรียนฟงวา
ผูประกอบการ คือ ผูที่เปนเจาของกิจการ หรือผูรวบรวมปจจัยการผลิต ไดแก
ที่ดิน แรงงาน ทุน มาผลิตเปนสินคาและบริการ คุณลักษณะของการเปน
ผูป ระกอบการทีด่ ี คือ ตองมีแรงผลักดัน ลมแลวกลาทีจ่ ะลุก มีความเชือ่ มัน่ ใน
ตนเอง กลาที่จะเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสได

นักเรียนควรรู
1 พัฒนาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของมนุษยแตละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่
แตกตางกันออกไป ในการพัฒนาบุคลิกภาพตองเริ่มตนจากการวิเคราะห
ตนเอง เพื่อหาขอบกพรองที่ตองการปรับปรุงแกไข ลงมือแกไขขอบกพรอง
แลวใหปฏิบัติตนตามแนวใหมจนเกิดเปนนิสัย จากนั้นประเมินวาสิ่งที่แกไข
แลวนั้นดีขึ้นหรือไม ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติอยางไร และจะมีแนวทางแกไข
อยางไร

โซน 2

T115

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน
ประกอบด้ ว ยแนวทางส� า หรั บ การจั ด กิ จ กรรมและ
เสนอแนะแนวข้อสอบ เพือ่ อ�านวยความสะดวกให้แก่ครูผสู้ อน
กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ ใช้ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
หรือท�ากิจกรรมรวบยอดเพือ่ ให้เกิดคุณลักษณะทีร่ ะบุในทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อม
เฉลยอย่างละเอียด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
กิจกรรมท้าทาย

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม เพือ่ ต่อยอดส�าหรับนักเรียน
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และต้องการท้าทายความสามารถใน
ระดับที่สูงขึ้น
กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมส�าหรับนักเรียนที่
ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรม Mini Project

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่
ได้รับมาออกแบบชิ้นงานตามความสนใจ 1 ชิ้น

บูรณาการอาเซียน

ความรู้เสริมหรือการเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคม
อาเซียน
สื่อ Digital

การแนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ Digital ต่าง ๆ

แนวทางการวัดและประเมินผล

เสนอแนะแนวทางการบรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ทีห่ ลักสูตรก�าหนด

ค� ำ อธิ บ ายรายวิ ช า
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง / ปี จ�ำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษาและวิเคราะห์วิธีการท�ำงานเพื่อการด�ำรงชีวิต ในเรื่องการเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน การปลูกพืช การขยายพันธุพ์ ชื การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน
การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในบ้านและโรงเรียน การเลีย้ งสัตว์ แนวทางเข้าสูอ่ าชีพ การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ ประสบการณ์
ในอาชีพ และคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
โดยใช้ทักษะการท�ำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการในการท�ำงาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�ำงาน
และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด�ำรงชีวิต
เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท�ำงาน สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคณุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการท�ำงาน รวมถึงมีจติ ส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
ในการท�ำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7
ง 2.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2 ม.4-6/3 ม.4-6/4
รวม 11 ตัวชี้วัด

Pedagogy
คู่มือครู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนน�ำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเรียน รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ฉบับประกัน) ที่ทางบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ำกัด จัดพิมพ์จ�ำหน่าย
เพือ่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Instructional Design) ให้มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project-Based Instruction) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก (Project-Based Instruction)

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนการงาน
2
อาชีพและเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีทกั ษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ รูเ้ ท่าทัน
1 ขั้นให้ความรู้
การเปลี่ ย นแปลง น� ำ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การด� ำ รงชี วิ ต และ
พื้นฐาน
ขั้นกระตุ้น
การอาชีพมาประยุกต์ ใช้ ในการท�ำงานได้อย่างสร้างสรรค์ เห็น
ความสนใจ
3
แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท�ำงาน มีเจตคติที่ดีต่อ
การท�ำงาน สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง
และมีความสุข
ขั้นน�ำเสนอ
ผลงาน
ผู ้ จั ด ท� ำ จึ ง เลื อ กใช้ รู ป แบบการสอนโดยใช้ โ ครงการ
รูปแบบ
ขั้นจับกลุ่ม
เป็นหลัก ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน 6
การสอน
ร่วมมือ
แสวงหาประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ชีวติ ประจ�ำวัน
โดยใช้ศักยภาพที่ตนเองมี ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการก�ำหนด
ขั้นสรุปสิ่งที่
4
งานทีท่ ำ� มุง่ ให้ผเู้ รียนได้ใช้ทกั ษะการสืบค้นและการปฏิบตั จิ ริง
ขั้นแสวงหา
เรียนรู้
ความรู้
เพือ่ เป็นพืน้ ฐานไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ในการด�ำรงชีวติ ซึง่
5
สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิธีการสอน

•
•
•
•
•
•
•
•

แบบบรรยาย
การสาธิต
การอภิปรายกลุ่มย่อย
การแสดงบทบาทสมมติ
การใช้กรณีตัวอย่าง
การใช้สถานการณ์จ�ำลอง
การใช้ศูนย์การเรียนรู้
การลงมือปฏิบัติ

เทคนิคการสอน

•
•
•
•

การใช้ค�ำถาม
การเล่นเกม
การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด
การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ทักษะที่ใช้

•
•
•
•
•
•

การท�ำงานร่วมกัน
การวิเคราะห์
การมีความคิดสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีเหตุผล
การสังเกต
การสืบค้น

Teacher Guide Overview

การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ม.5
หน่วย
การเรียนรู้

1

ตัวชี้วัด

1.	อธิบายวิธีการท�ำงานเพื่อการด�ำรงชีวิต
2.	สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
หลักการท�ำงาน
และมีทักษะการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อการ
3. มีทักษะการจัดการในการท�ำงาน
ด�ำรงชีวิต
4.	มที กั ษะกระบวนการแก้ปญั หาในการท�ำงาน
5.	มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ด�ำรงชีวิต
ุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการท�ำงาน
6. มีคณ

ทักษะที่ได้

เวลาที่ใช้

1. ทักษะการส�ำรวจค้นหา
2.	ทักษะการสังเกตวิธีการ
ท�ำงาน เพือ่ การด�ำรงชีวติ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา
5.	ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
6. ทักษะการประเมิน

3

ชั่วโมง

การประเมิน

สื่อที่ใช้

1.	ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.	ตรวจใบงานที่ 1.1.1
เรื่อง ทักษะ
กระบวนการท�ำงาน
3.	ตรวจใบงานที่ 1.2.1
เรื่อง การแก้ปัญหา
ในการท�ำงาน
ด้วยวงจร PDCA
4.	ตรวจใบงานที่ 1.3.1
		เรื่อง บทบาท
		และหน้าที่ของ
		ตนเองที่มีต่อ
		สมาชิกในครอบครัว
		โรงเรียน และชุมชน
5. ตรวจชิ้นงาน/
		ภาระงาน (รวบยอด)
		เรื่อง การปฏิบัติ
		งานต่าง ๆ โดยใช้
		ทักษะกระบวนการ
		ท�ำงานและทักษะ
		กระบวนการแก้
		ปัญหา
6. การน�ำเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรม
		การท�ำงานเป็น
		รายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรม
		การท�ำงานเป็นกลุ่ม
9.	สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
10.	ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

-	หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ม.5
-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

หน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

2

1.	สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการท�ำงานร่วมกัน
งานช่างในบ้าน
2. มีทักษะการจัดการในการท�ำงาน
3. มีทกั ษะกระบวนการแก้ปญั หาในการท�ำงาน
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ด�ำรงชีวิต
5. มีคณุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการท�ำงาน
6. ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท�ำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ทักษะที่ได้

เวลาที่ใช้

1. ทักษะการส�ำรวจค้นหา
2.	ทักษะการสังเกตวิธีการ
ท�ำงานเพื่อการด�ำรงชีวิต
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา
5. ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
6. ทักษะการประเมิน

4

ชั่วโมง

3

1.	อธิบายวิธีการท�ำงาน เพื่อการด�ำรงชีวิต
2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
เสื้อผ้าและ
และมีทักษะการท�ำงานร่วมกัน
เครื่องแต่งกาย
3.	มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท�ำงาน
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ด�ำรงชีวิต
5.	ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท�ำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. ทักษะการส�ำรวจค้นหา
2.	ทักษะการสังเกตวิธีการ
ท�ำงาน เพือ่ การด�ำรงชีวติ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา
5. ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
6. ทักษะการประเมิน

4

ชั่วโมง

การประเมิน

สื่อที่ใช้

1.	ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.	ตรวจใบงานที่ 2.1.1
เรื่อง เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ซ่อมแซมและติดตั้ง
อุปกรณ์ เครื่องใช้
ภายในบ้าน
3.	ตรวจใบงานที่ 2.2.1
เรื่อง การปฏิบัติงาน
ช่างในบ้าน
4.	ตรวจชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง การปฏิบัติงาน
ช่างในบ้าน
5. การน�ำเสนอผลงาน
6. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็น
รายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็นกลุ่ม
8.	สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
9.	ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
1.	ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.	ตรวจใบงานที่ 3.1.1
การเลือกใช้เสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย
3.	ตรวจใบงานที่ 3.1.2
เรื่อง การเลือกซื้อ
เสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
4.	ตรวจชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง การซ่อมแซม
ตกแต่ง และดัดแปลง
เสื้อผ้า
5. การน�ำเสนอผลงาน
6.	สังเกตพฤติกรรมการ
ท�ำงานเป็นรายบุคคล
7.	สังเกตพฤติกรรมการ
ท�ำงานเป็นกลุ่ม
8.	สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
9.	ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

-	หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ม.5
-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

-	หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ม.5
-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

หน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

4

1.	สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการท�ำงานร่วมกัน
งานประดิษฐ์
2. มีทักษะการจัดการในการท�ำงาน
เอกลักษณ์ไทย
3.	มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท�ำงาน
4.	มีทักษะในการแสวงหาความรู้ เพื่อการ
ด�ำรงชีวิต
ุ ธรรมและลักษณะนิสยั ในการท�ำงาน
5. มีคณ
6.	ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการท�ำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ทักษะที่ได้

เวลาที่ใช้

1. ทักษะการส�ำรวจค้นหา
2.	ทักษะการสังเกตวิธีการ
ท�ำงาน เพือ่ การด�ำรงชีวติ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา
5. ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
6. ทักษะการประเมิน

3

ชั่วโมง

5

งานเกษตร

1. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการท�ำงานร่วมกัน
2. มีทักษะการจัดการในการท�ำงาน
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการ
ด�ำรงชีวิต
4. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท�ำงาน

1. ทักษะการส�ำรวจค้นหา
2. ทักษะการสังเกตวิธีการ
ท�ำงาน เพือ่ การด�ำรงชีวติ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา
5. ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
6. ทักษะการประเมิน

4

ชั่วโมง

การประเมิน

สื่อที่ใช้

1.	ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.	ตรวจใบงานที่ 4.1.1
เรื่อง ความส�ำคัญ
และประเภทของ
งานประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ ไทย
3.	ตรวจแผนผัง
ความคิดเกี่ยวกับ
เรื่อง ความส�ำคัญ
และประเภทของงาน
ประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ ไทย
4.	ตรวจโครงงาน
เรื่อง งานประดิษฐ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ ไทย
5. การน�ำเสนอผลงาน
6.	สังเกตพฤติกรรมการ
ท�ำงานเป็นรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็นกลุ่ม
8.	สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
9.	ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน
1.	ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.	ตรวจใบงานที่ 5.1.1
เรื่อง การปลูกพืช
3.	ตรวจชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง งานเกษตร
ของฉัน
4. การน�ำเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็น
รายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็นกลุ่ม
7.	สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
8.	ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

-	หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ม.5
-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

-	หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ม.5
-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

หน่วย
การเรียนรู้

6

งานอาชีพ

ตัวชี้วัด

ทักษะที่ได้

1. อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2. เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
กับอาชีพ
3. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
4. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

1. ทักษะการส�ำรวจค้นหา
2.	ทักษะการสังเกตวิธีการ
ท�ำงาน เพือ่ การด�ำรงชีวติ
3. ทักษะการคิดวิเคราะห์
4. ทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหา
5.	ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
6. ทักษะการประเมิน

เวลาที่ใช้

การประเมิน

สื่อที่ใช้

-	หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
ม.5
-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

2

1.	ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
2.	ตรวจใบงานที่ 6.1.1
เรื่อง การวิเคราะห์
SWOT เพื่อค้นพบ
อาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง
3.	ตรวจใบงานที่ 6.2.1
เรื่อง ความรู้ใน
การงานอาชีพ
4.	ตรวจชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง การสัมภาษณ์
บุคคลที่ประสบ
ความส�ำเร็จ
5. การน�ำเสนอผลงาน
6. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็น
รายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานเป็นกลุ่ม
8.	สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
9.	ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

ชั่วโมง

สารบั ญ
Chapter Title
หน่วยการเรียนรู้ที่

1 หลักการท�ำงาน

Chapter
Overview

Teacher
Script

T2-T3

T4

				เพื่อการด�ำรงชีวิต

•
•
•
•
•

T4 -T7
T7-T8
T9-T10
T11-T12
T13 -T15

ทักษะกระบวนการท�ำงานและกระบวนการแก้ปัญหา
หลักการท�ำงานเพื่อการด�ำรงชีพ
การแก้ปัญหาในการท�ำงานด้วยวงจร PDCA
การแก้ปัญหาในการท�ำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน

หน่วยการเรียนรู้ที่

2 งานช่างในบ้าน

T16 -T17

T18-T25
T26-T29
T30-T33

• เครื่องมืองานช่างในบ้าน
• ตัวอย่างการซ่อมแซมเครื่องใช้ภายในบ้าน
• ตัวอย่างการติดตั้งเครื่องใช้ภายในบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•

3 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
การซ่อมแซม ตกแต่ง และดัดแปลงเสื้อผ้า
ตัวอย่างการตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้าน

T18

T34 -T35

T36
T36-T43
T44 -T49
T50 -T59
T60 -T65

Chapter Title
หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•

4 งำนประดิษฐเอกลักษณไทย

Chapter
Overview

Teacher
Script

T66 -T67

T68
T68-T70
T71-T72
T73-T78
T79-T85

ความส�าคัญของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณ ไทย
ประเภทของงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณ ไทย
ตัวอย่างงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณ ไทย : งานแกะสลัก
ตัวอย่างงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณ ไทย : งานดอกไม้สด

หน่วยการเรียนรู้ที่

5 งำนเกษตร

T86 -T87

T88-T104
T105-T113

• การปลูกพืช
• การเลี้ยงสัตว
หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•

T88

6 งำนอำชีพ

แนวทางการเข้าสู่อาชีพ
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
ประสบการณ ในอาชีพ
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

บรรณำนุกรม

T114 -T115

T116
T116-T129
T130-T131
T132-T133
T134-T136

T137 -T138

Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 1
ทักษะ
กระบวนการ
ท�ำงาน

1

ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

ชั่วโมง

T2

วิธีสอน

ประเมิน

- หนังสือเรียน
1. อธิบายทักษะ
แบบ
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
การงานอาชีพและ
กระบวนการท�ำงาน
สืบเสาะ - ตรวจใบงานที่ 1.1.1
เทคโนโลยี ม.5
และกระบวนการ
หาความรู้ - ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- แบบทดสอบก่อนเรียน แก้ปญั หาได้อย่างถูกต้อง
(5Es
- สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน
- PowerPoint
2. มีทักษะในการท�ำงาน Instructional รายบุคคล
ทักษะกระบวนการ
Model) - สังเกตพฤติกรรม
แก้ปัญหา และทักษะ
การท�ำงานกลุ่ม
การแสวงหาความรู้
- สังเกตคุณลักษณะ
อย่างถูกต้อง
อันพึงประสงค์
3. น�ำหลักการท�ำงานมา
ประยุกต์ ใช้ ในการ
ด�ำรงชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
4. มีคุณธรรมและ
มีลักษณะนิสัยที่ดี
ในการท�ำงาน

แผนฯ ที่ 2
- หนังสือเรียน
การงานอาชีพและ
การแก้ปัญหา
เทคโนโลยี ม.5
ในการท�ำงาน
ด้วยวงจร PDCA - PowerPoint

1

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการแก้ปัญหา แบบกระบวน - ตรวจใบงานที่ 1.2.1
ในการท�ำงานด้วยวงจร การเรียน - ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน
PDCA ได้อย่างถูกต้อง ความรู้
(รวบยอด)
2. สามารถน�ำวิธีการ
ความเข้าใจ - ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
แก้ปัญหาในการท�ำงาน
- สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน
ด้วยวงจร PDCA
รายบุคคล
มาปฏิบัติได้อย่าง
- สังเกตพฤติกรรม
ถูกต้อง เหมาะสม
การท�ำงานกลุ่ม
3. ประยุกต์ ใช้กิจกรรม
- สังเกตคุณลักษณะ
5 ส ในการท�ำงาน
อันพึงประสงค์
และการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันได้อย่าง
เหมาะสม
4. มีคุณธรรมและ
มีลักษณะนิสัยที่ดี
ในการท�ำงาน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ทักษะการส�ำรวจ
ค้นหา
- ทักษะการสังเกต
วิธีการท�ำงาน
เพื่อการด�ำรงชีวิต
- ทักษะการคิด
วิเคราะห์
- ทักษะกระบวน
การคิดแก้ปัญหา
- ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
- ทกั ษะการประเมิน

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นใน
การท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

- ทักษะการส�ำรวจ
ค้นหา
- ทักษะการสังเกต
วิธีการท�ำงาน
เพื่อการด�ำรงชีวิต
- ทักษะการคิด
วิเคราะห์
- ทักษะกระบวน
การคิดแก้ปัญหา
- ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
- ทักษะการประเมิน

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นใน
การท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

แผนการจัด
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

- หนังสือเรียน
แผนฯ ที่ 3
1. อธิบายบทบาทหน้าที่
บทบาทและหน้าที่ การงานอาชีพและ
ของตนเองที่มีต่อ
เทคโนโลยี ม.5
ของตนเองที่มี
สมาชิกในครอบครัว
- แบบทดสอบหลังเรียน โรงเรียน และชุมชน
ต่อสมาชิกใน
- PowerPoint
ครอบครัว
ได้อย่างถูกต้อง
โรงเรียน
2. ปฏิบัติตนตามบทบาท
และชุมชน
หน้าที่ของตนเองทีม่ ี

1

ชั่วโมง

ต่อสมาชิกในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชนได้
อย่างเหมาะสม

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบ
สืบเสาะ
หาความรู้
(5Es
Instructional
Model)

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจใบงานที่ 1.3.1
- ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด)
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน
รายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ทักษะการส�ำรวจ
ค้นหา
- ทักษะการสังเกต
วิธีการท�ำงาน
เพื่อการด�ำรงชีวิต
- ทักษะการคิด
วิเคราะห์
- ทักษะกระบวน
การคิดแก้ปัญหา
- ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
- ทักษะการประเมิน

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นใน
การท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

T3

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (5Es)
ขัน้ ที่ 1 กระตุน ความสนใจ

1. ครูแจงชื่อเรื่องที่จะเรียนรูและผลการเรียนรู
ใหนักเรียนทราบ จากนั้นใหนักเรียนแตละคน
ทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูท ี่ 1
เรื่อง หลักการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
2. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• ในชีวติ ประจําวันของนักเรียนไดรบั มอบหมาย
ใหทํางานใด และมีวิธีการทํางานอยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ได อ ย า งอิ ส ระ เช น ได รั บ มอบหมายให
ชวยเหลือคุณแมในการทําความสะอาดบาน
คือ กวาดบาน ถูบา น และชวยทําอาหารเย็น
หลังจากกลับมาจากโรงเรียน โดยมีวิธีการ
ทํางาน คือ หลังจากกลับมาจากโรงเรียนจะ
รีบทําการบานใหเสร็จ จากนั้นจึงกวาดบาน
ถูบาน และชวยคุณแมทําอาหารเย็น)
• หากตองการทํางานที่ไดรับมอบหมายให
สําเร็จลุลว งอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
ใชทักษะกระบวนการทํางานใด
(แนวตอบ ในการทํางานจําเปนตองใชทักษะ
กระบวนการทํางานทีห่ ลากหลาย เชน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษะการแสวงหาความรู เพือ่ ใหการทํางาน
สําเร็จลุลว งตามจุดมุง หมายทีไ่ ดวางไวอยาง
มีประสิทธิภาพ)
• นักเรียนมีเทคนิคใดที่ทําใหตนเองสามารถ
ทํางานไดประสบผลสําเร็จ
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เชน มีทักษะกระบวนการ
แกปญหาในการทํางาน มีทักษะการจัดการ
ในการทํางาน มีทักษะการแสวงหาความรู
เพือ่ การสรางงานอยางมีความคิดสรางสรรค)

หน่วยการเรียนรู้ที่

๑

หลักการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต
ตัวชี้วัด
อธิบายวิธีการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑)
■ สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการท�างานร่วมกัน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๒)
■ มีทักษะการจัดการในการท�างาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๓)
■ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๔)
■ มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด�ารงชีวิต (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๕)
■ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท�างาน (ง ๑.๑ ม.๔-๖/๖)
■

ในการทÓงานเมื่ อ มี ป ั ญ หา
จะมี ก ระบวนการแก้ ป ั ญ หา
อย่างไรเพื่อให้งานสÓเร็จ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
วิธีการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต
ทักษะการท�างานร่วมกัน
■ ทักษะการจัดการ
■ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน
■ ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด�ารงชีวิต
■
■

๑

ทักษะกระบวนการท�างานและกระบวนการแก้ปัญหา

การท�างานมีความส�าคัญและมีคณุ ค่าต่อชีวติ ของมนุษย์เป็นอย่างยิง่ เพราะท�าให้มปี ระสบการณ์
รู้จักวางแผนการท�างาน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ การปรับปรุงแก้ไขงาน และการพัฒนา
ระบบการท�างาน ดังนั้น การท�างานจึงเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งจะน�ามาสู่ความส�าเร็จและความพึงพอใจในชีวิต
2

เกร็ดแนะครู
ครูควรจัดการเรียนรู โดยอธิบายเกีย่ วกับหลักการทํางานเพือ่ การดํารงชีวติ ใหนกั เรียนฟง เพือ่ ใหเกิดความรู ความเขาใจเรือ่ งทักษะกระบวนการทํางานและทักษะ
กระบวนการแกปญ
 หาทีม่ ากขึน้ สามารถใชทกั ษะตางๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพในการทํางานไดอยางเหมาะสม ชวยใหไดผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูป ฏิบตั งิ านสามารถปฏิบตั ิ
งานไดอยางมีความสุข รูจักวิธีการแกปญหาในการทํางานดวยวงจร PDCA หรือวิธีแกปญหาในการทํางานดวยกิจกรรม 5 ส นอกจากนี้ ยังปฏิบัติตนไดเหมาะสม
กับบทบาทหนาที่ที่มีตอสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยสามารถจัดกิจกรรมได ดังนี้
• ใหนักเรียนตอบคําถามและรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
• ใหนักเรียนปฏิบัติงานกลุม โดยการนําวงจร PDCA มาใชในกระบวนการทํางานและการแกปญหา เพื่อใหนักเรียนสามารถแกปญหาในการทํางานไดอยาง
เหมาะสม
• ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ที่บานของตนเอง เพื่อใหสามารถแกปญหาจากการปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวไดอยางเหมาะสม
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นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ

3. ครูขออาสาสมัคร 2-3 คน ออกมาเลาประสบการณ
เกีย่ วกับการทํางานในชีวติ ประจําวันของตนเองวา
มีวธิ กี ารทํางานอยางไรใหเพือ่ นฟงหนาชัน้ เรียน
จากนั้ น ให เ พื่ อ นร ว มชั้ น เรี ย นร ว มกั น แสดง
ความคิดเห็นวาเพื่อนคนดังกลาวมีการทํางาน
ที่เปนกระบวนการหรือไม อยางไร
4. ครูถามนักเรียนวา
• นักเรียนคิดวาการทํางานมีความสําคัญตอ
การดํารงชีวติ ประจําวันของเราหรือไม อยางไร
(แนวตอบ การทํางานมีความสําคัญตอชีวิต
มนุษยเปนอยางยิง่ อาจกลาวไดวา การทํางาน
เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ปฏิบัติมากกวาการ
ปฏิบัติกิจกรรมใดๆ การทํางานเปนสิ่งที่ให
ประสบการณทมี่ คี ณ
ุ คาตอชีวติ มนุษย เพราะ
เปนโอกาสทีท่ าํ ใหเกิดการวางแผน การปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนตางๆ การปรับปรุงแกไข และ
พัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น)

กระบวนการท�ำงำนและกระบวนกำรแก้ปญั หำ

เป็ น กระบวนกำรที่ ส� ำ คั ญ ในกำรท� ำ งำนเพื่ อ กำรด� ำ รงชี วิ ต
กำรเรียนรู้กระบวนกำรท�ำงำนและกระบวนกำรแก้ปัญหำจะ1
ช่วยฝึกวิธีท�ำงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งกำรท�ำงำนเป็นรำยบุคคล
และท� ำ งำนเป็ น กลุ ่ ม โดยช่ ว ยให้ เ กิ ด ควำมคิ ด และวิ ธี ก ำร
แก้ปัญหำ ตลอดจนช่วยให้เกิดควำมช�ำนำญในสำขำต่ำง ๆ ที่
ต้องน�ำมำใช้ในกำรท�ำงำนด้วย

ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา

๑.๑ ทักษะกระบวนการท�างาน
ทักษะทีม่ งุ่ เน้นการปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบ มีลา� ดับขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ การท�างานเป็น
2
รายบุคคลและการท�างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้สามารถท�างานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ กระบวนการท�างานมีขั้นตอน ดังนี้
๔
๑
2
๓
3

การวิเคราะห์งาน

การวางแผน

การปฏิบัติงาน

การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
หลักการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

ขอสอบเนน การคิด
ขอใดเปนสิง่ ทีช่ ว ยใหการปฏิบตั งิ านกลุม ประสบความสําเร็จได
งายขึ้น
1. สมาชิกในกลุมจะรอรับคําสั่งจากหัวหนากลุมเทานั้น
2. หัวหนากลุมมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
3. หัวหนากลุมมีความรูที่หลากหลาย
4. สมาชิกในกลุมมีสุขภาพจิตที่ดี
( วิ เ คราะห คํ า ตอบ ตอบข อ 4. เพราะสมาชิ ก ในกลุ  ม ควรมี
มนุษยสัมพันธทดี่ ตี อ กัน เริม่ จากการมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี ยิม้ แยมแจมใส
ซึ่งจะสงผลใหมีเหตุผลมากขึ้น ไมใชอารมณในการปฏิบัติงาน
มองโลกในแงดี รูจักเสียสละ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมี
เหตุผล ดังนั้น การมีสุขภาพจิตที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติ
งานกลุมใหประสบความสําเร็จ)

๓

5. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแบ ง กลุ  ม กลุ  ม ละเท า ๆ กั น
รวมกันศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในประเด็นที่
ครูกําหนดให คือ ทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะกระบวนการแกปญหา และหลักการ
ทํางานเพื่อการดํารงชีวิต จากหนังสือเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเน็ต
6. ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญ
 หา
และหลักการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต จาก
PowerPoint ม.5 หนวยการเรียนรูที่ 1

นักเรียนควรรู
1 การทํางานเปนรายบุคคล เปนการปฏิบัติงานที่ผูปฏิบัติงานไดใชความคิด
ของตนอยางเต็มที่ แตอาจมีขอ บกพรองจากการปฏิบตั งิ านบาง หากงานทีป่ ฏิบตั ิ
จําเปนตองใชทักษะ หรือใชความรูที่หลากหลาย แตผูปฏิบัติงานมีความรู
ความสามารถเพียงบางทักษะ อาจทําใหงานไมสําเร็จตามที่คาดหวังไว
2 การทํ า งานเป น กลุ  ม เป น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู  ป ระสบการณ ทํ า งาน
จากผูอ นื่ ซึง่ ตองคํานึงถึงคุณธรรมในการทํางาน การสือ่ สาร การเคารพใหเกียรติ
ซึ่งกันและกัน การรับฟงและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล อีกทั้งยังสามารถ
ปฏิบัติตนเปนผูนําและเปนผูตามที่ดีได
3 การวิเคราะห ประกอบดวยทักษะสําคัญ 3 ประการ ไดแก การคิดวิเคราะห
ความสําคัญของเนื้อหา หรือสิ่งของตางๆ การคิดวิเคราะหความสัมพันธ และ
การคิดวิเคราะหเชิงหลักการ
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู

1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายแลก
เปลี่ยนความรูใ นเรื่องทีไ่ ดศกึ ษามา จากนัน้ ครู
ถามนักเรียนวา
• การวางแผนมีความสําคัญตอการทํางาน
อยางไร
(แนวตอบ การวางแผนเปนสิ่งที่ชวยกําหนด
ทิศทางในการทํางาน เพื่อใหสมาชิกทุกคน
สามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ทํ า ให ก ารทํ า งานสํ า เร็ จ ลุ ล  ว งไปได อ ย า ง
รวดเร็ว ราบรืน่ มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพ)
• หลั ก การพั ฒ นาคุ ณ ภาพในการทํ า งาน
สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานของ
นักเรียนไดอยางไร
( แนวตอบ เป น การนํ า หลั ก การพั ฒ นาใน
ดานตางๆ มาประยุกตใชในการทํางาน
เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางสรางสรรค
มีทศั นคติทดี่ ตี อ การทํางาน มีความมุง มัน่ ใน
การทํางาน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ)
2. ครูใหนกั เรียนศึกษาตัวอยาง “กลุม ของนักเรียน
ไดรับมอบหมายใหรวมกันจัดซุมดอกไม เพื่อ
ตอนรับแขกทีม่ าเยีย่ มโรงเรียน” จากหนังสือเรียน
หนวยการเรียนรูท ี่ 1 หนา 4 จากนัน้ ใหนกั เรียน
ร ว มกั น แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะ
กระบวนการทํางาน โดยมีครูเปนผูค อยเสนอแนะ
เพิ่มเติม
3. ครูถามนักเรียนวา
• จากกรณีตัวอยาง นักเรียนคิดวาเปนการ
วางแผนการทํางานที่ดีหรือไม อยางไร
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นักเรียน)

ตัวอย่าง

กลุ่มของนักเรียนได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดซุ้มดอกไม้ เพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยม
โรงเรียน

การวิเคราะห์งาน

๑

๓

การวางแผนการท� า งานเพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได้ ต รงตามขั้ น ตอน โดยการ
ก�าหนดรูปแบบและวิธีการท�างานอย่างเป็น
ขั้นตอน เช่น หัวหน้ากลุ่มแบ่งงานให้กับ
สมาชิกในกลุ่มท�าตามความสามารถและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล เลือกและซือ้ วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้

การปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การลงมื อ ปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ ไ ด้ ว างไว้
เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย ตรวจสอบ
กระบวนการท�างานเป็นระยะ ๆ เช่น สมาชิก
แต่ละคนปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ และให้สงั เกตระหว่าง
การท�างานว่าพบปัญหาหรือไม่ หากมีให้จด
บันทึกไว้

การตรวจสอบและประเมินผลการท�างาน
ซึ่งจะท�าให้ทราบว่างานที่ปฏิบัตินั้นประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
หากไม่ส�าเร็จมีสาเหตุมาจากสิ่งใดและมีวิธี
การแก้ไขอย่างไร เช่น ซุ้มดอกไม้ที่จัดมี
ขนาดเล็ก งบประมาณซือ้ ดอกไม้มาประดับ
ตกแต่งไม่เพียงพอ เพราะราคาดอกไม้สงู ขึน้
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๔

๔

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธกี ารทํางานอยางเปนลําดับขัน้ ตอนใหนกั เรียน
ฟงวา ในการปฏิบัติงานจําเปนตองทํางานอยางมีลําดับขั้นตอน เพราะจะสงผล
ใหการทํางานประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ไดวางไว ซึ่งสามารถปฏิบัติ
ไดจากการวางแผนขั้นตอนการทํางานกอนลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อชวยลด
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางาน รวมถึงมีการวางแผนสํารองเพิ่มเติม
และคิดหาวิธกี ารแกปญ
 หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ไวลว งหนา การวางแผนการทํางานอยาง
เปนลําดับขั้นตอนจะทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด ซึ่งนําไปสู
การลดขัน้ ตอนในการทํางานลงได ชวยใหประหยัดทัง้ เวลา แรงงาน และงบประมาณ
โดยที่คุณภาพของผลงานไมไดลดลง
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การวางแผน

การก�าหนดภาระงานที่ต้องท�าว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร ต้องใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ชนิดใด
และมีลา� ดับขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านอย่างไร
เช่น จะจัดซุม้ ดอกไม้ ในรูปแบบใด ต้องใช้
อุปกรณ์ชนิดใด หาซือ้ ได้จากแหล่งใด รวมถึง
งบประมาณที่ใช้มีจ�านวนเท่าไร โดยสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

ขอสอบเนน การคิด
บุคคลในขอใดมีการวางแผนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
1. แยมทําอุปกรณสําหรับกองเชียร
2. ยูยี่กําหนดงบประมาณในการจัดงานกีฬาสี
3. ยิมวิเคราะหปญหา เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดงานครั้ง
ตอไป
4. โยเรียกประชุมสมาชิกของกลุม เพื่อใหทุกคนเตรียมตัวจัดงาน
กีฬาสี
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 2. เพราะขั้นตอนการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน เปนขั้นตอนในการกําหนดรูปแบบการปฏิบัติงานวาจะ
ตองใชวสั ดุ อุปกรณชนิดใด ใชเงินลงทุนเทาไร ซึง่ ยูย เี่ ปนผูก าํ หนด
งบประมาณในการจัดงานกีฬาสี จึงจัดอยูในขั้นตอนการวางแผน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน
ไดอยางลงตัว)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขัน้ ที่ 3 อธิบายความรู

๑.๒ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้จักคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
กระบวนการแก้ปัญหามีขั้นตอน ดังนี้
1
การสังเกต

รั บ รู ้ แ ละท� า ความ
เข้ า ใจกั บ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้น

จากตัวอย่างปัญหาการจัด
ซุ้มดอกไม้ข้างต้นพบว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ซุ้ม
ดอกไม้มขี นาดเล็กเกินไป
ในขณะทีพ่ นื้ ทีม่ ขี นาดใหญ่

๒

การวิเคราะห์ปญ
ั หา

การสร้างทางเลือก

พิ จ ารณาปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น ว่ า มี ส าเหตุ
มาจากสิง่ ใด

แสวงหาทางเลือกใน
การแก้ปัญหาอย่าง
หลากหลาย

งบประมาณไม่เพียงพอ
ดอกไม้ มี ร าคาแพงขึ้ น
จึ ง ท� า ให้ ซื้ อ ดอกไม้ ไ ด้
น้อยกว่าจ�านวนทีต่ อ้ งการ

วิธที ี่ ๑ ของบประมาณเพือ่
น�าไปซื้อดอกไม้มาเพิ่ม
วิธที ี่ ๒ ออกแบบใหม่ โดย
ใช้ดอกไม้เท่าที่มี

การประเมิน
ทางเลือก

เลื อ กทางเลื อ กที่ ดี
และเหมาะสมที่ สุ ด
เพือ่ น�าไปใช้ในการแก้
ปัญหา
เลือกวิธที ี่ ๒ เพราะไม่ตอ้ ง
เสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ทัง้ ยังได้
ซุม้ ดอกไม้ทสี่ วยงามตาม
แบบทีว่ าดไว้

หลักการท�างานเพื่อการด�ารงชีพ

การท�างานเพือ่ การด�ารงชีวติ เป็นการท�างานทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในชีวติ ประจ�าวัน เพือ่ ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเรียนรู้หลักการท�างานจะช่วยให้
ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ

๒.๑ หลักการพัฒนาคุณภาพในการท�างาน

2
การพัฒนาการท�างานให้มีคุณภาพที่ดี ควรมีการฝึกทักษะทางด้านการเข้าสังคม การท�างาน
เป็นกลุม่ การปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อม การมีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี การพัฒนาคุณภาพในการท�างาน
มีหลักการส�าคัญ ดังนี้
•
•
•
•

มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และเสียสละ
มีความรู้และมีประสบการณ์ ในงานที่ท�า

•
•
•
•

มีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3
สร้างแรงจูงใจและมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
มีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง
หลักการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

กิจกรรม สรางเสริม
ใหนกั เรียนวิเคราะหแนวทางการทํางานใหประสบความสําเร็จ
วาควรประกอบไปดวยสิง่ ใดและสิง่ นัน้ มีความสําคัญอยางไร อธิบาย
เหตุผล พรอมยกตัวอยางประกอบการอธิบายใหชัดเจน ลงใน
กระดาษ A4 นําสงครูผูสอน

กิจกรรม ทาทาย
ใหนักเรียนสืบคนขอมูลของบุคคลที่ประสบความสําเร็จจาก
การทํางาน 1 ทาน ในประเด็นที่ครูกําหนดให คือ ประวัติสวนตัว
ทักษะการทํางาน การวิเคราะหแนวทางการทํางาน หลักการทํางาน
ใหประสบความสําเร็จ ลงในกระดาษ A4 นําสงครูผูสอน
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4. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “ในการทํางานตางๆ
ไมวาจะเปนการทํางานแบบรายบุคคล หรือ
การทํางานแบบกลุมจะตองมีการนําทักษะใน
การทํางานมาใชอยูเสมอ ซึ่งทักษะที่นํามาใช
จะมีความหลากหลาย เชน ทักษะกระบวนการ
ทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญ
 หา นอกจากนี้
การทํ า งานยั ง ต อ งรู  จั ก การพั ฒ นาตนเอง
พั ฒ นาผลงานที่ ทํ า อยู  เ สมอ เพื่ อ ให ง านมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น”
5. ครูถามนักเรียนวา
• หากตองประสบปญหาในการทํางาน นักเรียน
จะมีแนวทางในการแกปญหาอยางไร
( แนวตอบ นั ก เรี ย นสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ เชน ทําความเขาใจกับ
ปญหาที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา สรางทางเลือกในการแกปญ
 หาอยาง
หลากหลาย พิจารณาขอมูลทางเลือกตางๆ
จากนั้นนํามาประเมินทางเลือก วางแผน
การปฏิบัติงานอยางเปนขั้นตอน บันทึกผล
การปฏิบัติงานเพื่อรายงาน และตรวจสอบ
ความถูกตองของทางเลือกในการแกปญ
 หา)
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเขาใจ

6. ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนการ
ทํ า งานตามความสนใจ 1 งาน (งานบ า น
งานประดิษฐ งานผา) โดยนําขั้นตอนของ
กระบวนการทํางานมาประยุกตใช ซึง่ สามารถ
ศึกษาจากตัวอยางในหนังสือเรียน หนวยการ
เรียนรูที่ 1 หรือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต
จากนั้นบันทึกขั้นตอนการวางแผนการทํางาน
ลงในใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง ทักษะกระบวนการ
ทํางาน

นักเรียนควรรู
1 การสรางทางเลือก เปนวิธกี ารเพิม่ หนทางในการแกไข หรือกระทําในบางสิง่
บางอยาง ในการสรางทางเลือกควรสรางทางเลือกอยางหลากหลาย ทัง้ ทีม่ คี วาม
เปนไปไดมากและมีความเปนไปไดนอย เพื่อใหสามารถปรับใชใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะของงาน หรือปญหาที่เกิดขึ้น
2 การเขาสังคม เปนสิ่งที่ตองพบเจอเมื่อตองทํางานรวมกับผูอื่น การสราง
ความสัมพันธทดี่ ี สามารถปฏิบตั ไิ ดหลายวิธี เชน การกลาวคําทักทาย การวางตัว
อยางมีมารยาท การพูดจาสุภาพไพเราะนาฟง การสือ่ สารและการสนทนารวมกับ
ผูอื่นในเรื่องที่สรางสรรค การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น สิ่งเหลานี้ลวนทําให
เกิดความราบรืน่ ในการสรางความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน รวมถึงทําใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
3 สรางแรงจูงใจ หากตองการสรางแรงจูงใจ ควรมีหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
การใหการยกยอง การใหรางวัล และการสงเสริม
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 ขยายความเขาใจ

7. ครูใหนกั เรียนแตละกลุม สงตัวแทนกลุม ละ 1 คน
ออกมานําเสนอผลงานใหเพือ่ นชมหนาชัน้ เรียน
จากนั้นใหเพื่อนรวมชั้นเรียนรวมกันเสนอแนะ
เพิ่มเติม
8. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “คุณภาพในการทํางาน
มีความสําคัญมาก เพราะปจจุบนั มีการแขงขันสูง
เชน ในภาคธุรกิจที่มุงเนนคุณภาพของงาน
เพือ่ ศักยภาพในการแขงขัน หากคุณภาพของงาน
ไมดี ก็ไมสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นๆ ได
ดานแรงงานก็เชนเดียวกัน หากขาดทักษะใน
การทํางาน ผลงานจะไมมีประสิทธิภาพ อาจ
เปนสาเหตุที่ทําใหถูกเลิกจางงานได”

๒.๒ คุณภาพในการท�างาน
ปัจจุบันการแข่งขันมีสูงขึ้น ท�าให้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น บริษัท หรือสถานประกอบการ
หลายแห่งมีการปลดพนักงานออก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดประสิทธิภาพในการท�างาน ไม่พัฒนา
และปรับปรุงการท�างานของตนให้มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพในการท�างานสามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
๑. ปรับปรุง หรือพัฒนาวิธกี ารท�างานให้สะดวก
และดียงิ่ ขึน้ เช่น ลดขัน้ ตอน หรือเพิม่ เทคนิคเข้าไป
เพื่อให้ท�างานได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
2. ค้นหาวิธีการท�างานให้ประหยัด หรือ
ลดการใช้อปุ กรณ์และก�าลังคนได้อย่างคุม้ ค่า เพือ่
เพิม่ ผลผลิตในการท�างาน เพือ่ ให้งานมีประสิทธิภาพ
โดยน�ากระบวนการทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การท�างาน
๓. พัฒนาการท�างานให้มีความถูกต้อง เพื่อ
ลดการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยในขณะ
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างาน จะช่วยให้ทา� งาน
ปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. สร้าง หรือค้นหาวิธกี ารท�างานใหม่ ๆ เพือ่
ให้สามารถพัฒนาการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

ขัน้ สรุป

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล

1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรือ่ ง ทักษะ
กระบวนการทํางาน
2. ครูตรวจสอบความรู ความเขาใจของนักเรียน
จากการนําเสนอผลการวิเคราะห วิจารณ และ
การสรุปความรู

๒.๓ วิธีท�างานอย่างมีความสุข
ทุกคนย่อมมีความต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน มีความพึงพอใจ
ในงานที่ท�า แต่ในการท�างานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ ความกดดัน ความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่
ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงควรปฏิบัติเพื่อให้ท�างานอย่างมีความสุข ซึ่งการท�างานอย่างมี
ความสุขมี ๓ วิธี ดังนี้

ขัน้ ประเมิน
1. ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน
เพือ่ ตรวจสอบความเขาใจกอนเรียนของนักเรียน
2. ครู ต รวจสอบใบงานที่ 1.1.1 เรื่ อ ง ทั ก ษะ
กระบวนการทํางาน
3. ครูประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ  ม
การนําเสนอผลงาน และการสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

มองเห็นคุณค่าของงาน

มองเห็นคุณค่าของงานที่ท�าอยู่
ว่าได้ชว่ ยเหลือ หรือท�าประโยชน์
ให้แก่ผู้ ใด ก็จะท�าให้เกิดความรัก
ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจใน
งานของตนเองมากขึ้น

ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน โดยศึกษา
เกณฑการวัดและประเมินผลทีแ่ นบทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท ี่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

3 2

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมี
น้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15
คะแนน

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
การลาดับขั้นตอนของเรื่อง
วิธีการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............/................./................

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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มีสมาธิกับงาน

ฝึกจิตให้มีสมาธิก่อนเริ่มท�างาน
ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่
อยู่กับงาน ขณะท�างานควรคิด
หาวิธีแก้ไขและพัฒนางานอยู่
เสมอ จะช่วยฝึกการคิดวิเคราะห์
และไม่เกิดความฟุ้งซ่าน

6

แนวทางการวัดและประเมินผล

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

มีความกระตือรือร้น

สร้างอิรยิ าบถต่าง ๆ ให้มชี วี ติ ชีวา
รั ก และสนุ ก สนานไปกั บ การ
ท�างาน ฝึกท�างานให้คล่องแคล่ว
ว่องไว มีความตืน่ ตัวและกระฉับ
กระเฉงอยู่เสมอ

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ขอสอบเนน การคิด
บุคคลในขอใดนําวิธีการทํางานอยางมีความสุขมาประยุกตใช
ไดอยางเหมาะสม
1. นิวชวนเพื่อนไปเดินเลนที่หางสรรพสินคากอนแลวจึง
กลับมาทํางาน
2. นุนตั้งความหวังไววาจะไดคะแนนจากการทํางานมากกวา
เพื่อน
3. แนนจะทํางานไปเรื่อยๆ เมื่อใกลกําหนดสงจึงคอยเรงมือ
4. เนยทํางานที่ตนเองชอบ ถนัด และสนใจ
(วิเคราะหคาํ ตอบ ตอบขอ 4. เพราะการทํางานทีต่ นเองชอบ ถนัด
และสนใจ จะทําใหเกิดความสุขจากการทํางาน เกิดความภาคภูมใิ จ
มองเห็นคุณคาและประโยชนของงานที่ทํา มีความมุงมั่นตั้งใจ
ในการทํางานอยางกระตือรือรน และไมตองเครงเครียดกับงาน
มากจนเกินไป)

นํา

นํา

สอน

สรุป

ขัน้ นํา

๓

การแก้ปัญหาในการท�างานด้วยวงจร PDCA

PDCA เป็นวงจรของการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งน�าไปประยุกต์ ใช้ ได้ ในทุกองค์กร
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านคุณภาพของงาน หรือผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้ร่วมงานทุกคน
มีสว่ นร่วมในการแก้ ไข ปรับปรุงวิธกี ารท�างาน เพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการท�างานให้มคี วามยัง่ ยืน

๓.๑ โครงสร้างของวงจร PDCA
วงจร PDCA ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา พัฒนา และปรับปรุงงานอย่างเป็น
ขั้นตอน เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถน�าไปประยุกต์ ใช้ได้กับ
ทุก ๆ เรื่อง เช่น การเรียน การประกอบอาหาร การตั้งเป้าหมายในชีวิต ซึ่งโครงสร้างวงจร
PDCA มีขั้นตอน ดังนี้
Plan การวางแผนงาน

ปรับปรุงแก้ไขงานที่มีปัญหา
หากงานไม่มปี ญั หาสามารถน�า
แนวทางการปฏิบัติที่เกิดผล
ส�าเร็จนี้ไปประยุกต์ ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อ ๆ ไป

Plan

Act PDCA Do

(กระบวนการเรียน ความรู ความเขาใจ)

1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรค
ในการทํางานที่ผานมาวา
• นักเรียนเคยพบเจอกับปญหา หรืออุปสรรคใด
และมีวิธกี ารแกปญ
 หา หรืออุปสรรคนัน้ อยางไร
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นักเรียน)
2. ครูขออาสาสมัคร 2-3 คน ออกมาเลาประสบการณ
เกี่ยวกับปญหา หรืออุปสรรคที่พบเจอจากการ
ทํางาน และวิธีการแกปญหาใหเพื่อนฟงหนา
ชั้นเรียน
3. ครูใหนกั เรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและครู
ชวยเสนอแนะเพิ่มเติม

ขัน้ สอน

ตัง้ เป้าหมาย ก�าหนดขัน้ ตอนวิธกี ารด�าเนินงาน
รวมทัง้ ก�าหนดงบประมาณ แรงงาน วัตถุดบิ
และระยะเวลาในการท�างาน

Act การปรับปรุง
แก้ไขงาน

ประเมิน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก

Do การปฏิบัติงาน

ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอน
ที่ได้วางแผนไว้ และควรมี
การตรวจสอบระหว่ า งการ
ปฏิบัติงานด้วย

Check

Check การตรวจสอบงาน

ตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอน
ของแผนงานว่ามีปญั หาใดเกิดขึน้ และจ�าเป็น
ต้องเปลีย่ นแปลงแก้ไขแผนงานในขัน้ ตอนใด
หลักการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

กิจกรรม 21st Century Skills
1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละเทาๆ กัน ใหแตละกลุมรวมกัน
ศึกษา เรื่อง วงจร PDCA จากสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย เชน
อินเทอรเน็ต
2. ใหนกั เรียนแตละกลุม รวมกันระดมความคิดและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวงจร PDCA วามีเทคนิคการทํางานในแตละขั้นตอน
อยางไร
3. ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่อง วงจร PDCA ภายในหองเรียน
อยางสรางสรรค โดยนําเทคนิคตางๆ ที่ใชในการทํางานมา
ทบทวน เพื่อสรุปขอดี ขอบกพรอง หรือจุดที่ควรแกไขปรับปรุง
ในระบบงาน เพือ่ ใหการดําเนินงานครัง้ ตอไปเปนไปอยางราบรืน่
มากยิ่งขึ้น
4. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปความรูที่ไดรับจากการศึกษา
เรื่อง วงจร PDCA ลงในกระดาษ A4 นําสงครูผูสอน
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1. ครูใหนักเรียนดูแผนภูมิกระบวนการแกปญหา
ในการทํางานดวยวงจร PDCA จากหนังสือเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
2. ครูใหนกั เรียนศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระบวนการ
แกปญหาในการทํางานดวยวงจร PDCA จาก
PowerPoint ม.5 หนวยการเรียนรูที่ 1
3. ครูถามนักเรียนวา
• วงจร PDCA ประกอบไปดวยขั้นตอนใด
( แนวตอบ วงจร PDCA ประกอบไปด ว ย
4 ขั้นตอนทีส่ าํ คัญ คือ P (Plan) เปนขัน้ ตอน
การวางแผนงาน D (DO) เป น การลงมื อ
ปฏิบตั งิ านตามแผนงานทีว่ างไว C (Check)
เปนขั้นตอนการตรวจสอบผลที่ไดรับจาก
การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลง และ A (Act)
เปนขั้นตอนการปรับปรุงแกไขการทํางาน
ซึง่ เกิดจากการประเมินวาการทํางานเปนไป
ตามแผนหรือไม เพือ่ ปรับปรุงการทํางานใหดี
ยิ่งขึ้นไป)

เกร็ดแนะครู
ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค ในการปฏิ บั ติ ง านตามวงจร PDCA
ใหนักเรียนฟงวา เทคนิคในการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA สามารถปฏิบัติได
ตามขัน้ ตอน คือ เทคนิคการวางแผน ตรวจสอบหนาที่ ภาระงาน และอุปกรณทตี่ อ ง
รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการทํางาน ลําดับการทํางาน และเปาหมาย
ในการทํางาน เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติ ตรวจสอบทุกขั้นตอนอยางละเอียด
หากพบขอบกพรองใหรีบแกไขทันที กอนที่ความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้น เทคนิค
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ ตรวจสอบวิธกี าร ระยะเวลา และผลทีไ่ ดรบั จากการปฏิบตั ิ
งานวาทําไดตามแผนหรือไม เทคนิคขั้นตอนการปรับปรุงแกไข หากตรวจสอบ
แลวพบวามีขอผิดพลาด ใหรีบหาสาเหตุ และแก ไขทันที

สื่อ Digital
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาในการทํางานดวยวงจร PDCA ไดที่
http://www.manage.rbru.ac.th/images/Book/PDCA.pdf
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก

• นั ก เรี ย นเคยเห็ น วงจร PDCA นี้ ห รื อ ไม
นักเรียนคิดวามีประโยชนอยางไร
(แนวตอบ วงจร PDCA เปนวิธีการทํางาน
และการแกปญหาในการทํางาน โดยเนน
การพัฒนา ปองกัน และปรับปรุงการทํางาน
ใหดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ใหการทํางานสามารถพัฒนา
ไดอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ วงจร PDCA
จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “วงจรบริหารงาน
คุณภาพ”)
4. ครูใหนักเรียนศึกษาตัวอยาง “การนําวงจร
PDCA มาใชในการซือ้ ของใชภายในบาน” จาก
หนังสือเรียน หนวยการเรียนรูท ี่ 1 หนา 8 จากนัน้
ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนําวงจร PDCA มาใชในกระบวนการทํางาน
และกระบวนการแกปญ
 หา โดยมีครูเปนผูค อย
เสนอแนะเพิ่มเติม

๓.๒ ตัวอย่างการน�าวงจร PDCA มาใช้ ในกระบวนการท�างานและ
กระบวนการแก้ปัญหา
วงจร PDCA ทีส่ มบูรณ์จะเกิดขึน้ ได้ เมือ่ เราน�าผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนการด�าเนินการทีเ่ หมาะสม
มาด�าเนินการในกระบวนการวางแผนอีกครั้งหนึ่ง และเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
ซึ่งสามารถใช้วงจรนี้ได้กับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
ตัวอย่าง

การน�าวงจร PDCA มาใช้ในการซื้อของใช้ภายในบ้าน

การวางแผนงาน (Plan)

ส�ารวจว่าของในบ้านมีสิ่งใดเหลืออยู่เป็น
จ�านวนเท่าไร หากต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมให้
จดรายการไว้ เลือกสถานที่ที่จะไปซื้อ และ
เตรียมเงินให้เพียงพอ

การปฏิบัติงาน (Do)

ไปที่ร้านค้า เรียงล�าดับในการซื้อสินค้าโดย
เลือกซื้อของตามที่จดมา หากไม่พบสิ่งที่
ต้องการ หรือมีราคาสูงเกินกว่าที่ตั้งไว้ให้
พิจารณาตามความเหมาะสม ก่อนออกจาก
ร้านให้ตรวจสอบว่าซื้อสินค้าได้ครบตามที่
ต้องการหรือไม่ สินค้าอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์หรือ
มีต�าหนิหรือไม่ ผู้ขายคิดราคาและทอนเงิน
ถูกต้องหรือไม่

Plan Do
Act Check

ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ

5. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม (กลุม เดิม) รวมกันศึกษา
กรณีศึกษาที่ครูกําหนดให ซึ่งกรณีศึกษาของ
แตละกลุมจะมีความแตกตางกันไป ดังนี้
• ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน
• ปญหาความขัดแยงกันระหวางสมาชิกในกลุม
• ปญหาการวางแผนในการทํางานกลุม
6. ครูแจกกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น
ในการทํางานทั้งหมด 3 กรณี ใหกับนักเรียน
แตละกลุม โดยใชวธิ กี ารสุม แจก เพือ่ ใหนกั เรียน
ไดรว มกันคิดวิเคราะหและอภิปรายความรูร ว มกัน
ภายในกลุม

การปรับปรุงแก้ไขงาน (Act)

พิจารณาความผิดพลาดจากการซื้อสินค้า
ว่าเกิดจากสาเหตุใด เช่น สินค้าบางชนิดมี
ราคาสูง จึงไม่ได้ซื้อมา วิธีการแก้ไข คือ
ครั้งต่อไปควรตรวจสอบราคาของสินค้าที่
ต้องการซื้อจากสถานที่ซื้อต่าง ๆ แล้วเลือก
สถานทีซ่ อื้ สินค้าทีม่ รี าคาถูก หรือเตรียมเงิน
ส�ารองไว้ด้วย

การตรวจสอบ (Check)

เมื่อถึงบ้านควรตรวจสอบจ�านวนเงินที่ใช้ไป
และตรวจสอบว่ามีสิ่งใดที่ซื้อไม่ได้ตามที่
ต้องการ เช่น ได้สินค้ามาไม่ครบเพราะมี
ราคาสูง แล้วน�าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
ไปวางแผนในการซือ้ สินค้าครัง้ ต่อไป เพือ่ จะ
ได้สินค้าตรงตามที่ต้องการและใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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บูรณาการอาเซียน
ครูอธิบายเพิ่มเติมวาในชวงที่ประเทศไทยมีการเตรียมความพรอม เพื่อ
เขาสูประชาคมอาเซียน ประเทศไทยไดมีการเตรียมความพรอมทั้งในดาน
เศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และอาจตองมีการรับมือกับการหลั่งไหล
ของแรงงานจากนานาประเทศ ซึง่ สงผลทําใหเกิดการแขงขันทางดานการทํางาน
ที่เพิ่มสูงมากขึ้น จึงตองมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อใหสามารถแขงขัน
กับแรงงานจากนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองมีการพัฒนา
ทางดานภาษา การศึกษา เทคโนโลยี ทักษะกระบวนการทํางาน และทักษะ
กระบวนการแกปญหา เพื่อใหบุคลากรของประเทศมีศักยภาพในการทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาชาติได
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ขอสอบเนน การคิด
ขอใดเปนลักษณะของการวางแผนการทํางานที่ดี
1. ปฏิบัติงานงาย ไมซับซอน
2. มีความชัดเจน ขอมูลถูกตอง
3. สามารถตรวจสอบการทํางานได
4. มีความซับซอนในการปฏิบัติมากกวาปกติ
( วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 2. เพราะจะตองมีความชัดเจน ขอมูล
ถูกตองครบถวน มีการระบุวา ใครจะรับผิดชอบทําหนาทีใ่ ด ทําสิง่ ใด
เวลาใด สถานที่ใด ทําอยางไร และทําเพื่อสิ่งใดอยางละเอียด
เพื่อใหสามารถนําแผนที่วางไวไปใชในการปฏิบัติงานไดประสาน
สอดคลองอยางตอเนื่อง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะตองกําหนดไวอยาง
ชัดเจน)

สอน

นํา

๔

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขัน้ ที่ 3 ลงมือปฏิบตั ิ

การแก้ปัญหาในการท�างานด้วยกิจกรรม ๕ ส

กิจกรรม ๕ ส เป็นกระบวนการท�างานที่เป็นระบบ มีแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม โดยน�า
มาใช้เพื่อปรับปรุง แก้ ไขงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่าง ๆ ให้ดีขึ้น สามารถน�ามาใช้ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานได้อีกทางหนึ่งด้วย

๔.๑ หลักการของกิจกรรม ๕ ส
กิจกรรม ๕ ส เป็นกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบและการท�าความสะอาดใน
สถานทีต่ า่ ง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน ห้องเรียน สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบ สะอาด
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่ดี และสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัย
สะสาง

การแยกของที่จ�าเป็นต้องใช้กับ
ของที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ และขจัด
ของที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้
ทิ้งไป
หลักการ
ส�ารวจสิง่ ของ โดยเฉพาะบริเวณ
ที่อยู่ ในความรับผิดชอบ แยก
ของที่ต้องการใช้งานกับของที่
ไม่ต้องการใช้งานออกจากกัน

สะอาด

การท�าความสะอาด ปัด กวาด
เช็ด ถู สถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร
ให้สะอาดอยู่เสมอ
หลักการ
หมัน่ ปัด กวาด เช็ด ถู บริเวณ
ต่าง ๆ ของห้อง เช่น เพดาน
ฝาผนัง พื้นห้อง ชั้นวางของ
โต๊ะให้สะอาดอยู่เสมอ

กิจกรรม 5 ส
Seiri [เซริ] สะสาง
Seiton [เซตง] สะดวก
Seiso [เซโซ] สะอาด
Seiketsu [เซเคทซี] สุขลักษณะ
Shitsuke [ซึทซึเคะ] สร้างนิสัย

สุขลักษณะ

สะดวก

การจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ
เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และ
สามารถหยิบใช้งาน
ได้ทันที
หลักการ
วางของให้เป็นที่ เป็นหมวด
หมู่ หรือท�าป้ายบอก และเมื่อ
น�าของไปใช้งานเสร็จแล้ว ควร
น�ามาเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย

สร้างนิสัย

การรักษาและปฏิบัติ ๓ ส ได้แก่
สะสาง สะดวก และสะอาด ให้ดี
ตลอดไป

การสร้างนิสัยในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบวินัย หรือข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด

หลักการ
แยกของใช้กับของไม่ใช้ออก
จากกัน จัดสิ่งของเป็นหมวด
หมู่ หมั่นรักษาความสะอาด
อยู่เสมอ

หลักการ
ปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ วินยั
ข้อบังคับ เพื่อสร้างลักษณะ
นิ สั ย ที่ ดี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
ท�างาน
หลักการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

กิจกรรม เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหนักเรียนนําความรูเกี่ยวกับหลักการของกิจกรรม 5 ส ไดแก
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อจัดระเบียบและทําความสะอาดบานของ
ตนเองในการปฏิบัติงาน โดยใหนักเรียนถายภาพกอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งบันทึกขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่พบและแนวทาง
แกไข จัดทําเปนรูปเลมรายงาน นําสงครูผูสอน
(กิจกรรมนี้เสริมสรางคุณลักษณะดานซื่อสัตยสุจริต มีวินัย และ
มุงมั่นในการทํางาน)
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7. ครูใหนกั เรียนแตละกลุม รวมกันวิเคราะหปญ
 หา
ที่เกิดขึ้นในการทํางานจากกรณีศึกษาที่ครู
แจกให และใชวงจร PDCA เขามาชวยในการ
แกปญ
 หา โดยใหแตละกลุม รวมกันเขียนขัน้ ตอน
การแกปญหาในรูปแบบของแผนผังความคิด
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
8. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ
1 คน ออกมานําเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานจากกรณีศึกษา
ที่ครูแจกใหใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน จากนั้น
ใหเพือ่ นรวมชัน้ เรียนรวมกันเสนอแนะเพิม่ เติม
9. ครูถามนักเรียนวา
• วงจร PDCA ชวยปองกันปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้
ในการทํางานไดอยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ)
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “กระบวนการแกปญหา
ในการทํางานไมไดมีเพียงการแกปญหาดวย
วงจร PDCA เทานัน้ แตยงั มีการแกปญ
 หาดวย
การใชกจิ กรรม 5 ส ซึง่ สามารถนํามาประยุกตใช
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานไดอกี วิธหี นึง่ ”
11. ครูใหนกั เรียนศึกษาเรือ่ ง การแกปญ
 หาดวยการ
ใชกิจกรรม 5 ส จากหนังสือเรียน หนวยการ
เรียนรูท ี่ 1 หรือศึกษาเพิม่ เติมจากอินเทอรเน็ต
12. ครูถามนักเรียนวา
• การทํากิจกรรม 5 ส ที่โรงเรียน สามารถนํา
มาประยุกตใชในชีวติ ประจําวันของนักเรียน
ไดอยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ)

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนจากการทํากิจกรรม 5 ส ใหนักเรียน
ฟงวา การทํากิจกรรม 5 ส จะสงผลใหสถานที่ทํางาน บาน โรงเรียนมีความ
นาอยู นาทํางาน ผูปฏิบัติงาน หรือผูอาศัยจะมีจิตใจที่สดชื่น ปลอดโปรง และ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังความสามารถ นอกจากนี้
การทําความสะอาดยังสงผลทางออม คือ เปนการตรวจสอบอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ทําใหทราบถึงขอบกพรองที่มีอยู และแนะนําใหนักเรียนนําหลัก
กิจกรรม 5 ส ไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวัน เชน บาน โรงเรียน สถานทีส่ าธารณะ
เพื่อสรางความเปนระเบียบเรียบรอย กอใหเกิดความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
นอกจากนี้ ควรใหนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค 5 ส ในชุมชนรวมดวย

สื่อ Digital
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาในการทํางานดวยกิจกรรม 5 ส ไดที่
http://library.rsu.ac.th/library5s/lib5s_mean.html
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู ความเขาใจ

13. ครูมอบหมายใหนกั เรียนทําใบงานที่ 1.2.1 เรือ่ ง
การแกปญหาในการทํางานดวยวงจร PDCA
14. ครูมอบหมายใหนกั เรียนทําชิน้ งาน/ภาระงาน
(รวบยอด) เรื่อง การปฏิบัติงานตางๆ โดยใช
ทักษะกระบวนการทํางานและทักษะกระบวนการ
แกปญหา

๔.๒ ประโยชน์ที่ ได้รับจากการท�ากิจกรรม ๕ ส
ดังนี้

การท�างานโดยยึดหลักกิจกรรม ๕ ส จะช่วยก่อประโยชน์ ให้แก่องค์กร หน่วยงาน และบุคคล

๑

บ้าน โรงเรียน ห้องเรียน สถานที่
ปฏิบัติงานมีความสะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง การ
แกปญหาในการทํางานดวยวงจร PDCA
2. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรื่อง การ
แกปญหาในการทํางานดวยกิจกรรม 5 ส
3. ครูตรวจสอบความรู ความเขาใจของนักเรียน
จากการนําเสนอผลการวิเคราะห วิจารณ และ
การสรุปความรู

๔

มีประสิทธิภาพในการท�างาน
ที่สูงขึ้น

7

มีโอกาสท�างานเป็นกลุ่มและ
ร่วมกันแก้ปัญหา

2

เกิ ด การฝึ ก ฝนแนวความคิ ด
อย่างเป็นระบบ

5

มี พื้ น ที่ จั ด เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพ

8

ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากการท�างาน

๓

เกิ ด ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

6

ช่ ว ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
บุคลากรในองค์กร หน่วยงาน
ตลอดจนประชาชนในสั ง คม
ให้ดีขึ้น

ขัน้ ประเมิน
1. ครูตรวจสอบใบงานที่ 1.2.1 เรือ่ ง การแกปญ
 หา
ในการทํางานดวยวงจร PDCA
2. ครูตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง
การปฏิบตั งิ านตางๆ โดยใชทกั ษะกระบวนการ
ทํางานและทักษะกระบวนการแกปญหา
3. ครู ป ระเมิ น ผลระหว า งการจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู  จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการ
ทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน และการ
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค

Tip

๕ ส กับการจัดบ้าน

การจัดบ้านโดยใช้กิจกรรม ๕ ส จะช่วยให้บ้านมีความเป็นระเบียบ สะอาด และปลอดภัยมากขึ้น
ซึ่งมีวิธีการจัดตามหลัก ๕ ส ดังนี้
๑. สะสาง : เครื่องเรือนชิ้นใดที่ช�ารุดแล้วให้ทิ้งไป
๔. สุขลักษณะ : ดูแลรักษาบ้าน ของใช้ เครือ่ งเรือน
๒. สะดวก : จัดวางของที่จ�าเป็นให้สะดวกต่อการ
ต่าง ๆ ให้ถูกสุขลักษณะ และ
น�าไปใช้
ค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
๓. สะอาด : ท�าความสะอาดบ้าน เครือ่ งเรือนต่าง ๆ
๕. สร้างนิสัย : ปฏิบตั ติ ามหลัก ๕ ส จนเป็นนิสยั
ให้สะอาดอยู่เสมอ
๑0

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน โดยศึกษา
เกณฑการวัดและประเมินผลทีแ่ นบทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท ี่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

3 2

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมี
น้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

รวม
15
คะแนน

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
การลาดับขั้นตอนของเรื่อง
วิธีการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............/................./................

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

T12

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

ขอสอบเนน การคิด
ขอใดเปนวิธกี ารประเมินความกาวหนาจากการทํากิจกรรม 5 ส
ไดดีที่สุด
1. แบบบันทึก
2. แบบประเมิน
3. การนําเสนอ
4. ภาพถาย
( วิเคราะหคาํ ตอบ ตอบขอ 4. เพราะวิธกี ารประเมินความกาวหนา
จากการทํากิจกรรม 5 ส ที่ไดผลดีที่สุด คือ การใชภาพถายกอน
และหลังการปฏิบัติกิจกรรม เนื่องจากภาพถายสามารถระบุความ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ไดอยางชัดเจน)

นํา

๕

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (5Es)

ขั้นที่ 1 กระตุนความสนใจ

บทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน

ทุกคนในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ย่อมมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันไป หากทุกคน
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ก็จะท�าให้อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้อย่าง
มีความสุข

๕.๑ บทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคม เราซึ่งอยู่ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวจึงควร
เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ดังนี้
๑. เคารพเชือ่ ฟังบิดามารดา เคารพและเชือ่ ฟัง
ค�าสั่งสอนของบิดามารดา และปฏิบัติตนตามค�า
สั่งสอนของท่านอย่างเคร่งครัดด้วยความเต็มใจ

5. มี ค วามรั ก ใคร่ ป รองดองในหมู ่ พี่ น ้ อ ง

ของท่าน ซึ่งสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น ช่วยท�า
ความสะอาดบ้ า น ช่ ว ยดู แ ลเมื่ อ ยามเจ็ บ ไข้
ประกอบอาชีพสุจริต
๓. ใช้จ่ายอย่างประหยัด ควรใช้จ่ายในสิ่งที่
จ�าเป็นเท่านัน้ ไม่สรุ ยุ่ สุรา่ ย เพราะเงินทองเป็นสิง่
ที่บิดามารดาหามาด้วยความเหนื่อยยาก เช่น
รู้จักซ่อมแซมเสื้อผ้าและของใช้ในบ้านให้ใช้งาน
ได้อย่างคุม้ ค่า ประดิษฐ์งานเอกลักษณ์ไทยเพือ่ ใช้
ในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ
๔. ตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียน การตั้งใจเรียน เป็น
หน้าที่ส�าคัญของบุตร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง เพราะเมื่อส�าเร็จการศึกษาสามารถน�า
ความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงตนเอง
และบิดามารดา ถือเป็นการตอบแทนบุญคุณ
ที่ดีที่สุดที่บุตรพึงกระท�า

6. ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ด�ารงวงศ์

2. ช่ ว ยเหลื อ บิ ด ามารดาในทุ ก โอกาสที่
สามารถปฏิบัติได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ

จะต้ อ งมี ความรั ก ใคร่ ส ามั ค คี กั น ในหมู ่ พี่ น ้ อ ง
ไม่ ท ะเลาะวิ วาทกั น เอง ซึ่ ง ท� า ให้ บิ ดามารดา
สบายใจและเท่ากับเป็นการตอบแทนความรัก
ความห่วงใยของบิดามารดาอีกด้วย
ตระกูล โดยต้องประพฤติตวั ดี ไม่ปฏิบตั ติ นไปใน
ทางเสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูล ซึ่งจะน�ามาซึ่งความ
ภาคภูมิใจให้แก่บิดามารดาและญาติผู้ ใหญ่

การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญที่ครอบครัวส่งเสริมให้ได้รับอย่าง
เต็มที่ เพือ่ น�าความรูท้ ี่ได้นนั้ ไปใช้ ในการประกอบอาชีพสุจริต
ในอนาคต
หลักการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

กิจกรรม สรางเสริม
ให นั ก เรี ย นเขี ย นอธิ บ ายบทบาทหน า ที่ ใ นฐานะสมาชิ ก ใน
ครอบครัวของตนเอง จากนั้นออกมานําเสนอผลงานใหเพื่อนฟง
หนาชั้นเรียน แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัว โดยมีครูเปนผูคอย
เสนอแนะเพิ่มเติม

กิจกรรม ทาทาย
ใหนกั เรียนวิเคราะหความแตกตางของบทบาทหนาทีใ่ นฐานะ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ในรูปแบบของแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ตกแตงใหสวยงาม นําสงครูผูสอน

๑๑

1. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• บทบาทหนาที่ของนักเรียนที่มีตอสมาชิก
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน คือสิ่งใด
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ)
2. ครูขออาสาสมัคร 3 คน ออกมาเลาประสบการณ
เกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ องตนเองในการชวยเหลือ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ใหเพื่อนฟง
หนาชั้นเรียน โดยกําหนดให
• นักเรียนคนที่ 1 เลาบทบาทและหนาที่ใน
ฐานะสมาชิกในครอบครัว
• นักเรียนคนที่ 2 เลาบทบาทและหนาที่ใน
ฐานะสมาชิกในโรงเรียน
• นักเรียนคนที่ 3 เลาบทบาทและหนาที่ใน
ฐานะสมาชิกในชุมชน
3. ครูใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
วิจารณบทบาทหนาทีข่ องเพือ่ นทัง้ 3 คน ทีม่ ตี อ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยมีครูเปนผูค อย
ใหคําแนะนําและชี้แนะเพิ่มเติม
4. ครูถามนักเรียนวา
• บทบาทและหนาทีใ่ นฐานะสมาชิกในโรงเรียน
ของนักเรียนคือสิ่งใด
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เชน เคารพเชื่อฟง มีความ
กตัญูกตเวทีตอ บิดา มารดา และผูป กครอง
ชวยเหลือแบงเบาภาระหนาที่ในการดูแล
รักษาความสะอาดบาน ตัง้ ใจศึกษาเลาเรียน
มี ค วามประหยั ด มั ธ ยั ส ถ มี ค วามรั ก ใคร
ปรองดองในหมูพ นี่ อ ง ประพฤติตนเปนคนดี
มีคุณธรรมและจริยธรรม)

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัว
ใหนกั เรียนฟงวา นักเรียนควรรูจ กั บทบาทหนาทีใ่ นฐานะสมาชิกในครอบครัวของ
ตนเอง และปฏิบตั ติ นตามบทบาทหนาทีอ่ ยางถูกตองและเหมาะสม เพราะการที่
นักเรียนไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมใดๆ นั้น ยอมหมายความวา ครอบครัว
ของนักเรียนมีความไววางใจใหนกั เรียนปฏิบตั หิ นาทีน่ นั้ ๆ เชน การไดรบั มอบหมาย
ใหทํางานบาน การซอมแซมสิ่งของเครื่องใชภายในบาน การประกอบอาหาร
สํ า หรั บ บริ โ ภคในครอบครั ว เมื่ อ นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเหล า นั้ น บ อ ยครั้ ง
จะกอใหเกิดความชํานาญ ซึ่งความชํานาญนี้จะกลายเปนทักษะขั้นพื้นฐานใน
การดํารงชีวิตในอนาคตได

สื่อ Digital
ศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับบทบาทและหนาทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ สมาชิกในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน ไดที่ http://poypersie11.blogspot.com/2014/06/blogpost_8216.html
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 2 สํารวจคนหา

1. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม กลุม ละเทาๆ กัน ศึกษา
เรือ่ ง บทบาทและหนาทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ สมาชิก
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จากหนังสือเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก
อินเทอรเน็ต
2. ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท
และหนาทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ สมาชิกในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน จาก PowerPoint ม.5
หนวยการเรียนรูที่ 1

๕.๒ บทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกในโรงเรียน
โรงเรียนเป็นสถานทีท่ ใี่ ห้การศึกษาแก่สมาชิกในสังคม เพือ่ ให้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม และวิชาชีพ
ต่าง ๆ ที่จะน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตในสังคม ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียน
ควรรู้บทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อครู อาจารย์ และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน ดังนี้
๑. มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าทีข่ อง
ตนเอง โดยหน้าที่ของนักเรียน คือ การตั้งใจ

ศึกษาเล่1าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี ห้แก่เพือ่ นร่วมชั
2 น้ เรียน และปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
2. เชือ่ ฟังค�าสัง่ สอนของครู อาจารย์ ซึ่งครู
อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรัก ความเมตตาต่อศิษย์
ต้องการให้ศิษย์เป็นคนดี ประสบความส�าเร็จใน
การศึกษา สามารถน�าความรู้ ไปประกอบอาชีพ
สุจริตได้ รวมถึงบ�าเพ็ญตนเพื่อสร้างประโยชน์ 7. รักใคร่ปรองดองในหมู่เพื่อนนักเรียน
ต่อตนเองและสังคม ดังนั้น หากประพฤติตนไม่ มีความสามัคคีกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
ถูกต้องและถูกครู อาจารย์ว่ากล่าวตักเตือน ควร ร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกัน
น้อมรับฟังด้วยความตั้งใจและปรับปรุงตนเองให้ ในโรงเรียน รวมถึงเพื่อนต่างโรงเรียนด้วย
ดีขึ้น โดยไม่คิดโกรธแค้นท่าน
๓. กตัญญูรคู้ ณ
ุ ต่อครู อาจารย์ ต้องรูจ้ กั ส�านึก
ในพระคุณและตอบแทนครู อาจารย์เมื่อมีโอกาส
ซึง่ ท�าได้ไม่ยากนัก เช่น การประพฤติตนเป็นคนดี
ไม่เกเร ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
มีความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งใจ
ศึกษาเล่าเรียน ช่วยเหลือท่านตามโอกาสและ
ความสามารถของตนที่จะกระท�าได้
๔. เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี ในการปฏิบัติงาน
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม หากได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้น�าในกิจกรรมนั้น ๆ ต้องรู้ว่า
ตนเองควรปฏิบตั ติ นในฐานะผูน้ า� อย่างไร และหาก
การช่วยกันทบทวนบทเรียน นอกจากจะเป็นการส่งเสริม
ไม่ได้เป็นผู้น�า ควรปฏิบัติตนในฐานะ
เพื่อนไปในทางที่ถูกที่ควรแล้ว ยังส่งผลดีต่อการเรียนของ
ผู้ตามอย่างไรจึงจะเหมาะสม
ตนเองด้วย

ขั้นที่ 3 อธิบายความรู

3. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแต ล ะกลุ  ม ร ว มกั น อภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนความรูในเรื่องที่ไดศึกษามา
4. ครูถามนักเรียนวา
• บทบาทและหนาทีใ่ นฐานะสมาชิกในโรงเรียน
ของนักเรียนคือสิ่งใด
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เชน ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
ประพฤติตนตามกฏระเบียบทางวินัยของ
โรงเรียนอยางเครงครัด เชื่อฟงคําสั่งสอน
และมี ค วามกตั ญ ู ก ตเวที ต  อ ครู อ าจารย
สงเสริมและชักชวนเพื่อนใหประพฤติตน
ในทางที่ถูกตอง)
• บทบาทและหนาที่ในฐานะสมาชิกในชุมชน
ของนักเรียนคือสิ่งใด
(แนวตอบ นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็น
ไดอยางอิสระ เชน รักษาสุขลักษณะของ
ชุมชน รวมกันทําความสะอาดบริเวณรอบๆ
ชุ ม ชน อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดลอมในชุมชน มีสว นรวมในการประกอบ
กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ชุ ม ชนจั ด ขึ้ น อนุ รั ก ษ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาที่ดีงาม
ของชุมชน)

๑2

นักเรียนควรรู
1 แบบอยางที่ดี การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกในโรงเรียนมีความสําคัญมาก
เพราะนักเรียนสวมใสเครื่องแบบที่บงบอกความเปนเอกลักษณของโรงเรียน
ซึ่งกําหนดบทบาทหนาที่ในการเปนนักเรียนไววา ควรประพฤติตนอยางไร
จึงจะเหมาะสม หากประพฤติตนไมเหมาะสม หรือไมปฏิบตั ติ ามกฎของโรงเรียน
เครือ่ งแบบทีส่ วมใสอาจถูกมองไมดตี ามไปดวย ดังนัน้ โรงเรียนจึงนิยมจัดกิจกรรม
เพือ่ คัดเลือกนักเรียนดีเดน ทัง้ ในดานความประพฤติ ดานวิชาการ และดานกีฬา
เพื่อเปนแบบอยางที่ดี และเปนกําลังใจแกนักเรียนคนอื่นๆ ไดปฏิบัติตาม
2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน นักเรียนควรแตงกายใหถูกตองตาม
ระเบียบของโรงเรียน ปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยางเครงครัด มาทัน
เวลาเขาแถวเคารพธงชาติในตอนเชา ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียน
รวมถึงอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ภายในโรงเรียนดวย
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5. แสดงความคิดเห็นตามสิทธิของตน รวมถึง
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น โดยให้ความ
เคารพในข้อตกลงของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก
6. ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควร ไม่ควร
อิจฉาริษยากัน ไม่ชกั ชวนเพือ่ นให้กระท�าความผิด
หรือท�าร้ายเพือ่ นให้ได้รบั ความเจ็บปวด เพือ่ นทีด่ ี
จะต้องแนะน�าส่งเสริมเพื่อนไปในทางที่ดี มีการ
ตักเตือนเพื่อนเมื่อเพื่อนประพฤติตนในทางที่ผิด
แสดงความรูส้ กึ ยินดีเมือ่ เพือ่ นประสบความส�าเร็จ

ขอสอบเนน การคิด
การเปนผูนําและผูตามที่ดีมีประโยชนอยางไร
(แนวตอบ การเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน นักเรียน
จะไดรับมอบหมายบทบาทหนาที่แตกตางกันไป บางคนไดเปน
หัวหนา บางคนไดเปนสมาชิกในกลุม แตถึงอยางไร การเปนผูนํา
และผูตามนั้นลวนตองมีวินัยในตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการทํางานรวมกัน ซึง่ การประพฤติตนเปนผูน าํ และ
ผู  ต ามที่ ดี ก  อ ให เ กิ ด ประโยชน ห ลายประการ เช น ได เ รี ย นรู 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบทบาทหนาที่ที่แตกตางกัน ไดรับ
มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนในกลุม เขาใจและรับฟงผูอื่นอยางมีเหตุผล
รวมถึงไดรับประสบการณที่ดีในการทํางาน)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขัน้ ที่ 4 ขยายความเขาใจ

๕.๓ บทบาทและหน้าที่ในฐานะสมาชิกในชุมชน

5. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ
1 คน ออกมานํ า เสนอผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง
บทบาทและหนาที่ของตนเองที่มีตอสมาชิกใน
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ใหเพื่อนฟง
หนาชั้นเรียน
6. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “ทุกคนมีบทบาทหนาที่
ที่แตกตางกันออกไป หากทุกคนปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสมและ
ถูกตองแลว จะชวยทําใหอยูรวมกับผูอื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุข”
7. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.3.1
เรือ่ ง บทบาทและหนาทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ สมาชิก
ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ชุมชนมีความส�าคัญต่อการสร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เช่น มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคี ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้ได้
ปฏิบัติตาม ซึ่งการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ได้ ดังนี้
๑. รักษาสุขลักษณะของชุมชน โดยการมี

ส่วนร่วมในการรักษาสุขลักษณะของชุมชน เช่น
การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยก�าจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ใน
ชุมชน ช่วยท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์
2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยช่วยกัน
ดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ชุมชน เช่น ไม่ขดี เขียนท�าลายโบราณวัตถุให้ชา� รุด
เสียหาย ช่วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติของรัฐ
และชุมชน เช่น สวนสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่าง
ริมทาง หากพบเห็นผู้ใดมาท�าลายควรแจ้งให้
เจ้าหน้าทีด่ า� เนินการจับกุม เพือ่ ให้สาธารณสมบัติ
ต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

๓. มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมของชุมชน

ควรมีสว่ นร่วมในการท�ากิจกรรมในวันส�าคัญต่าง ๆ
กับชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว
ให้แก่ชมุ ชน การร่วมรณรงค์ลดการใช้ถงุ พลาสติก
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

สรุป

๔. อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณี
และภูมิปัญญาที่ดีงาม ชุมชน หรือท้องถิ่น

แต่ละแห่งย่อมมีวัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่าง
กัน ซึ่งล้วนแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษประจ�าท้องถิ่นของตน
เช่น การท�าปลาร้า เป็นภูมิปัญญาด้านการถนอม
อาหารของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมปิ ญั ญา
ล้ า นนาของคนภาคเหนื อ เช่ น ประเพณี สื บ
ชะตาบ้าน ชะตาเมือง ภูมิปัญญาด้านการละเล่น
ของคนภาคกลาง เช่น การแสดงล�าตัด ภูมปิ ญั ญา
ด้านการแสดงของคนภาคใต้ เช่น การแสดง
มโนห์รา หนังตะลุง ดังนัน้ ในฐานะสมาชิกทีด่ ขี อง
ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาที่ดีงามของ
ชุ มชนให้ ค งอยู ่ คู ่ กั บ ท้ อ งถิ่ น และสั งคมไทยสื บ
ต่อไป

ขัน้ สรุป

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล

1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรือ่ ง บทบาท
และหนาทีข่ องตนเองทีม่ ตี อ สมาชิกในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน หนวย
การเรียนรูที่ 1

การท�ำงำนเพื่อกำรด�ำรงชีวิตมีควำมส�ำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่ำงยิ่ง ซึ่งในสังคม

ขัน้ ประเมิน

ปัจจุบันมีกำรแข่งกันสูง จึงได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรท�ำงำน เพื่อลดต้นทุนในด้ำน
ต่ำง ๆ กำรท�ำงำนเพื่อให้งำนมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลจ�ำเป็นต้องมีกระบวนกำรท�ำงำน
และกระบวนกำรแก้ปัญหำที่ดี โดยน�ำหลักกำรของวงจร PDCA และกิจกรรม ๕ ส มำใช้ประกอบ
กำรท�ำงำนอย่ำงมีระบบ รวมถึงกำรรูจ้ กั บทบำทและหน้ำทีข่ องตนทีม่ ตี อ่ สมำชิกในครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน ก็จะท�ำให้กำรท�ำงำนประสบควำมส�ำเร็จและมีคุณภำพที่ดียิ่งขึ้น

หลักการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

๑๓

ขอสอบเนน การคิด
เพราะเหตุใดจึงตองเรียนรูเรื่องหลักการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
(แนวตอบ เพราะมนุษยทุกคนลวนตองดําเนินชีวิตไปในทิศทาง
ที่มีจุดหมายแตกตางกัน ตางตองพบเจอกับอุปสรรค ความยาก
ลําบาก และปญหาตางๆ อยางหลากหลาย หลักการทํางานเปน
เพียงสวนหนึง่ ในการดํารงชีวติ การเรียนรูเ กีย่ วกับหลักการทํางาน
จึงมีสว นชวยในการฝกฝนทักษะกระบวนการตางๆ ทีเ่ ปนประโยชน
ชวยฝกประสบการณ เพื่อเปนภูมิคุมกันในการรับมือกับปญหา
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถแกปญหาไดอยางถูกตอง เหมาะสม
อีกทัง้ ยังมีสว นชวยใหสามารถคนพบความถนัดของตนเอง อันเปน
ทักษะที่สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ
ในอนาคต)

å1. ครูตรวจสอบผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน
เพือ่ ตรวจสอบความเขาใจหลังเรียนของนักเรียน
2. ครูตรวจสอบใบงานที่ 1.3.1 เรื่อง บทบาทและ
หนาที่ของตนเองที่มีตอสมาชิกในครอบครัว
โรงเรียน และชุมชน
3. ครู ป ระเมิ น ผลระหว า งการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การนําเสนอผลงาน และการสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน โดยศึกษา
เกณฑการวัดและประเมินผลทีแ่ นบทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูท ี่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความ
คิดเห็น

3 2

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมี
น้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินผลการนาเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการ แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน
รวม
15
คะแนน

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
การลาดับขั้นตอนของเรื่อง
วิธีการนาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
การใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอ
การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............/................./................

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............./.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12-15
ดี
8-11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 1
การใช้
เครื่องมือช่าง
อย่างปลอดภัย

2

ชั่วโมง
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สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

วิธีสอน

ประเมิน

- หนังสือเรียน
1. อธิบายหลักการใช้
แบบ
- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
การงานอาชีพและ
เครื่องมืองานช่างอย่าง สืบเสาะ - ตรวจใบงานที่ 2.1.1
เทคโนโลยี ม.5
ปลอดภัยได้
หาความรู้ - ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- แบบทดสอบก่อนเรียน 2. อธิบายเกีย่ วกับประเภท
(5Es
- สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน
- PowerPoint
ของเครื่องมือ เครื่องใช้ Instructional รายบุคคล
ในการซ่อมแซมและ
Model) - สังเกตพฤติกรรม
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้
การท�ำงานกลุ่ม
ภายในบ้านได้อย่าง
- สังเกตคุณลักษณะ
ถูกต้อง
อันพึงประสงค์
3. ใช้และเก็บรักษาเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ในการซ่อมแซม
และติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. มคี ณุ ธรรมและมีลกั ษณะ
นิสัยที่ดีในการท�ำงาน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ทักษะการส�ำรวจ
ค้นหา
- ทักษะการสังเกต
วิธีการท�ำงาน
เพื่อการด�ำรงชีวิต
- ทักษะการคิด
วิเคราะห์
- ทักษะกระบวน
การคิดแก้ปัญหา
- ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
- ทกั ษะการประเมิน

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นใน
การท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

แผนการจัด
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

- หนังสือเรียน
แผนฯ ที่ 2
1. อธิบายวิธีการซ่อมแซม
การซ่อมแซมและ การงานอาชีพและ
และติดตัง้ เครือ่ งใช้
เทคโนโลยี ม.5
ติดตั้งเครื่องใช้
ภายในบ้านได้อย่าง
- แบบทดสอบหลังเรียน ถูกต้อง
ภายในบ้าน

2

ชั่วโมง

- PowerPoint

2. ซ่อมแซมและติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้านง่าย ๆ ได้
ด้วยตนเอง
3. เลือกใช้เครื่องมือ
เครือ่ งใช้ในการซ่อมแซม
และติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน
ได้ถูกต้อง
4. ใช้และเก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการซ่อมแซม
และติดตั้งอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
5. มีคณุ ธรรมและมีลกั ษณะ
นิสัยที่ดีในการท�ำงาน

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

แบบเน้น
การสาธิต

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจใบงานที่ 2.2.1
- ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด)
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน
รายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุ่ม
- สังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- ทักษะการส�ำรวจ
ค้นหา
- ทักษะการสังเกต
วิธีการท�ำงาน
เพื่อการด�ำรงชีวิต
- ทักษะการคิด
วิเคราะห์
- ทักษะกระบวน
การคิดแก้ปัญหา
- ทักษะการสรุป
ลงความเห็น
- ทักษะการประเมิน

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์ สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นใน
การท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ
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