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ค� ำ แนะน� ำ กำรใช้
คู่มือครู รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 จัดท�าขึ้น
เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพผู้เรียน ตาม
นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ิ่ม คําแนะนําการใช ชวยสรางความเขาใจ เพื่อใชคูมือครูได

เพ

อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นํา

ิ่ม
เพ คําอธิบายรายวิชา แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา

ซึง่ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ตามทีห่ ลักสูตร
กําหนด

ิ่ม

เพ

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

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (เนนทักษะกระบวนการเรียนความรู ความเขาใจ)

1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 3
2. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• นักเรียนชอบเครือ่ งดืม่ ชนิดใด เพราะเหตุใด
(แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได
อยางอิสระ เชน ชอบดื่มนมรสจืด เพราะ
ช ว ยให ร  า งกายเจริ ญ เติ บ โตและแข็ ง แรง
ชวยซอมแซมสวนทีส่ กึ หรอ ชอบดืม่ นํา้ ผลไม
เพราะดื่มแลวใหความรูสึกสดชื่น ทั้งยังมี
คุณคาทางโภชนาการสูงอีกดวย ชอบดื่ม
นํ้าอัดลม เพราะดื่มแลวใหความรูสึกสดชื่น
กระปรี้กระเปรา และมีรสชาติอรอย ชอบ
ดื่มนํ้าเปลา เพราะมีประโยชนตอรางกาย
และเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนตอรางกายเปนอยางยิง่ )
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “เครื่องดื่มที่นักเรียน
ชื่นชอบมีทั้งเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย
และเครื่องดื่มที่ใหโทษตอรางกาย หากดื่มใน
ปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งในปจจุบันมีเครื่องดื่ม
ที่ผลิตและจําหนายอยูหลายชนิด จึงควรเลือก
ดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย เพราะ
จะชวยใหรางกายแข็งแรงและเจริญเติบโตได
อยางสมบูรณ”
4. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• หากที่ บ  า นปลู ก ผั ก สวนครั ว ไว ห ลายชนิ ด
นักเรียนจะนําผักเหลานั้นมาประกอบเปน
เครื่องดื่มชนิดใดไดบาง และจะมีขั้นตอน
ในการทําอยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได
อยางอิสระ เชน ทํานํ้าขิงมะนาว โดยมี
ขั้นตอนการทํา คือ เตรียมนํ้าอุน 1 แกว
ฝานเหงาขิงขนาด 12 นิ้ว นําไปแชนํ้าอุน
นาน 3-5 นาที ฝานมะนาวเปนชิ้นบางๆ นํา
ลงไปแช หากตองการใหมีรสชาติหวานให
เติมนํ้าผึ้งลงไปตามตองการ)

หน่วยการเรียนรู้ที่

ó

โซน 1
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ปจจุบันมีเครื่องดื่มหลายชนิด ทั้งน�้าผักและผลไม้ น�้าสมุนไพร ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย
ท�าให้รา่ งกายสดชืน
่ ผิวพรรณสดใส ผูบ้ ริโภคจึงควรเลือกเครือ่ งดืม่ ทีเ่ หมาะสมและผลิตเครือ่ งดืม่
ไว้บริโภคเอง เพือ่ ให้ได้เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย หรือท�าเป็นอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัด
■
■
■

ใชทักษะการแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๒/๑)
ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๒/๒)
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา (ง ๑.๑ ม.๒/๓)

เกร็ดแนะครู

ิ่ม

เพ

ขอสอบเนนการคิด เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน

สูการสอบในระดับตาง ๆ
ิ่ม

เพ

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต
ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

โซน 1 ช่วยครูจัด

กำรเรียนกำรสอน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน
โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด
น�ำ

สอน

สรุป

ประเมิน

ครูควรจัดการเรียนรู โดยอธิบายเกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ และการบริการใหนกั เรียน
ฟง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เรื่องเครื่องดื่มและการบริการ ใชทักษะการ
แสวงหาความรูแ ละทักษะกระบวนการแกปญ
 หาในการทํางานอยางเปนขัน้ ตอน
ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม ใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานไดอยางประหยัดและคุมคา โดยสามารถจัดกิจกรรมได ดังนี้
• ใหนกั เรียนตอบคําถามและรวมกันแสดงความคิดเห็น เพือ่ ใหนกั เรียนเกิด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับเครื่องดื่ม
และการบริการ
• ใหนักเรียนจําแนกประเภทของเครื่องดื่ม อธิบายประโยชนและโทษของ
เครื่องดื่มแตละชนิดได
• ใหนักเรียนฝกเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม

โซน 3

โซน 2

T38

โซน 2

ช่วยครูเตรียมสอน

โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
ครู เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แนวทางการจัด
กิจกรรมและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนควรรู

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้
กับนักเรียน

โดยใช้หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 และแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2 ของบริษทั อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ากัด เป็นสื่อหลัก (Core Material) ประกอบการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

โซน 1

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต ตระหนัก

๑ ชนิดของเครื่องดื่ม
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ปจจุบนั เครือ่ งดืม่ ทีผ่ ลิตและจ�าหน่ายอยู่โดยทัว่ ไปมีมากมาย
หลายชนิด ทั้งแบบที่มีประโยชน์และแบบที่อาจเป็นอันตราย
ต่อร่างกาย ดังนัน้ เพือ่ สุขภาพทีด่ แี ละเป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
ผู้ผลิตควรเลือกผลิตเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของ
ผู้บริโภคให้มากที่สุด
ในการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม ผู้บริโภคควรเลือกบริโภค
เครือ่ งดืม่ ทีม่ ปี ระโยชน์ มีคณุ ค่าต่อร่างกาย และมีความเหมาะสม
กับตนเอง เพราะเครื่องดื่มเหล่านั้นจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยพัฒนา
การเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เครือ่ งดืม่
โดยทั่วไป มีดังนี้
1

2

นํ้าดื่ม
น�้าสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
พยาธิ และสารเคมี ที่ มี พิ ษ ต่ อ
ร่ า งกาย มี คุ ณ ภาพตรงตาม
มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก
ได้ก�าหนดไว้ ไม่มีรสชาติ และไม่
อัดลม

นํ้าแร่
น�้ า ที่ ได้ จ ากแหล่ ง น�้ า ที่ เ กิ ด
ขึ้ น เองตามธรรมชาติ มี แ ร่ ธ าตุ
บางชนิ ด ผสมอยู ่ ในปริ ม าณที่
เหมาะสม แร่ธาตุที่ส�าคัญ เช่น
แคลเซียม ฟลูออไรด์ แมกนีเซียม

นํ้าหวานผสมสี
เครื่องดื่มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์
ประกอบด้วยน�้าตาลละลายน�้า
มีการแต่
3 งสี กลิ่น รส และใส่สาร
กันเสีย ก่อนดื่มต้องมีการเติมน�้า
ให้เจือจางก่อน

นํ้าหวานอัดแกส
เครื่องดื่มที่ท�าจากน�้าหวาน
มีการแต่งสี กลิ่น รส และเติม
กรด เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
กรดจากผลส้ม เมื่อดื่มแล้วจะให้
ความรู้สึกสดชื่น

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
■

ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห สรางทางเลือก และประเมินทางเลือก เชน
- การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม
และการบริการ

ขอสอบเนน การคิด

บุคคลในขอใดเลือกบริโภคเครื่องดื่มไดอยางเหมาะสม
1. นลินจะเลือกดื่มเฉพาะนํ้าแรเทานั้น
2. นาราดื่มนมรอนกอนนอนเปนประจําทุกคืน
3. นาธานซื้อกาแฟเย็นมาดื่มอยางนอยวันละ 4 แกว
4. นภัทรชอบชวนเพื่อนไปดื่มสุราหลังเลิกงานทุกวันศุกร
(วิเคราะหคําตอบ ตอบข อ 2. เพราะการดื่ ม นมก อ นนอนมี
ประโยชนในหลายๆ ดาน เชน แกอาการนอนไมหลับ ทําใหนอนหลับ
สบาย ชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหกบั กระดูก ปองกันอาการเปน
ตะคริว ปองกันโรคหัวใจ แกปวดทองประจําเดือน แกปวดศีรษะ
ชวยแซมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย ปรับสมดุลการทํางาน
ของระบบลําไส ฯลฯ)

โซน 3
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1. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• เครื่องดื่มแบงออกเปนกี่ชนิด และมีชนิดใด
ที่นักเรียนเคยดื่ม
(แนวตอบ เครื่องดื่มจะมีเกณฑในการแบง
ชนิดหลายวิธี เชน แบงออกเปน 5 กลุม หลัก
ไดแก กลุม นํา้ ดืม่ และนํา้ แร กลุม ซอฟตดริงก
เชน โซดา โคลา นํ้าผักและผลไม กลุม
นํ้าหวาน เชน นํ้าหวานผสมสี นํ้าหวาน
อัดแกส กลุม นม เชน นมปรุงแตง นมเปรีย้ ว
นํ้านมจากพืช และกลุมอื่นๆ เชน ชา กาแฟ
โกโก ซึ่ ง เครื่ อ งดื่ ม ที่ เ คยดื่ ม มี ห ลายชนิ ด
เช น นํ้ า แร นํ้ า ผั ก และผลไม นมเปรี้ ย ว
นํ้าอัดลม นํ้าหวานผสมสี โกโก)
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นดู ภ าพเครื่ อ งดื่ ม ชนิ ด ต า งๆ
และใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา
เครื่องดื่มชนิดใดมีประโยชนตอรางกายและ
เครือ่ งดืม่ ชนิดใดหากบริโภคมากเกินไปจะเปน
อันตรายตอรางกาย
3. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• นักเรียนจะมีวธิ ใี นการเลือกบริโภคเครือ่ งดืม่
เพื่อใหเกิดประโยชนตอรางกายไดอยางไร
(แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได
อยางอิสระ เชน การเลือกเครือ่ งดืม่ เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนตอรางกาย ควรเลือกดื่มนํ้าเปลา
เพราะมีประโยชนตอ รางกาย ชวยเผาผลาญ
พลังงาน ชวยขับถายของเสียโดยเฉพาะ
ไขมันทีต่ อ งกําจัดออก ทําใหรา งกายทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น)
4. ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิด
ของเครื่องดื่ม จาก PowerPoint ม.2
หนวยการเรียนรูที่ 3

นักเรียนควรรู
1 นํ้าดื่ม ในแตละวันควรดื่มนํ้าใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย
และดื่มใหถูกเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกรางกาย คือ ดื่มนํ้าใหไดวันละ
6-9 แกว ดื่มนํ้า 2 แกว เมื่อตื่นนอน ชวยกระตุนการทํางานของอวัยวะภายใน
ดื่มนํ้า 1 แกว กอนมื้ออาหาร 30 นาที ชวยใหระบบการยอยอาหารดีขึ้น
ดื่มนํ้า 1 แกว กอนอาบนํ้า ชวยลดความดันโลหิต ดื่มนํ้า 1 แกว กอนเขานอน
ชวยหลีกเลี่ยงภาวะเสนเลือดในสมองแตก
2 นํ้าแร เปนแหลงนํ้าธรรมชาติที่อุดมไปดวยแรธาตุหลายชนิด โดยสิ่งที่
ทําใหนํ้าแรมีความแตกตางไปจากนํ้าดื่มก็คือปริมาณแรธาตุที่มีอยูนอยกวา
ควรดื่มนํ้าแรในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากมีแรธาตุเขาไปสะสมอยูมาก
จะทําใหรางกายเสียสมดุล

โซน 2

3 สารกั น เสี ย เรี ย กอี ก อย า งหนึ่ ง ว า “สารกั น บู ด ” หรื อ “วั ต ถุ กั น เสี ย ”
(Presevatives) เปนสารเคมีทนี่ ยิ มนํามาใชในการถนอมอาหาร ทําหนาทีใ่ นการ
ยับยั้ง หรือทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเกิดการเนาเสีย
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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
ขอสอบเนนการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อม
เฉลยอย่างละเอียด
กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
กิจกรรมทาทาย

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม เพือ่ ต่อยอดส�าหรับนักเรียน
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และต้องการท้าทายความสามารถใน
ระดับที่สูงขึ้น
กิจกรรมสรางเสริม

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 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง / ปี

ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส�ำรวจ บันทึก และแสวงหาความรู้ เพื่อใช้ ในการพัฒนาการท�ำงาน การจัด
และตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�ำงาน
การเตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง และบริการเครือ่ งดืม่ การเลีย้ งสัตว์ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน
หรือท้องถิน่   การติดต่อสือ่ สารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ มีจติ ส�ำนึกในการท�ำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิ
งานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า มีการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตัวเข้าสูอ่ าชีพ และมีทกั ษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท�ำงาน มีทักษะกระบวนการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์
ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีเ่ หมาะสม รวมถึงมีจติ ส�ำนึก
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
ง 2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3
รวม 6 ตัวชี้วัด

Pedagogy
คู่มือครู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนน�ำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเรียน รายวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับประกัน) ที่ทางบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ำกัด จัดพิมพ์จ�ำหน่าย
เพือ่ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Instructional Design) เน้นกระบวนการปฏิบัติ โดยใช้
โครงการเป็นหลัก (Project-Based Instruction)

รูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ

ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง น�ำความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต
และการอาชีพมาประยุกต์ ใช้ ในการท�ำงานได้อย่างสร้างสรรค์ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท�ำงาน
มีเจตคติที่ดีต่อการท�ำงาน สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
ผู้จัดท�ำจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน
แสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�ำวัน โดยใช้ศักยภาพที่ตนเองมี ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการ
� มุง่ ให้ผเู้ รียนได้ ใช้ทกั ษะการสืบค้นและการปฏิบตั จิ ริง เพือ่ เป็นพืน้ ฐานไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ในการ
ก�ำหนดงานทีท่ ำ 
ด�ำรงชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิธีการสอน

•
•
•
•
•
•
•
•

แบบบรรยาย
การสาธิต
การอภิปรายกลุ่มย่อย
การแสดงบทบาทสมมติ
การใช้กรณีตัวอย่าง
การใช้สถานการณ์จำ�ลอง
การใช้ศูนย์การเรียนรู้
การลงมือปฏิบัติ

เทคนิคการสอน

•
•
•
•

การใช้คำ�ถาม
การเล่นเกม
การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด
การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ทักษะที่ใช้

•
•
•
•
•
•

การท�ำงานร่วมกัน
การวิเคราะห์
การมีความคิดสร้างสรรค์
การคิดอย่างมีเหตุผล
การสังเกต
การสืบค้น

Teacher Guide Overview
การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ม.2
หน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ทักษะที่ได้

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน

สื่อที่ใช้

7

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง กระบวนการ
ท�ำงาน
3. ตรวจใบงานที่ 1.3.1 เรือ่ ง การติดต่อสือ่ สาร
และการใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. ตรวจแผนผังมโนทัศน์ เรื่อง วิเคราะห์ผล
ของการน�ำคุณธรรม จริยธรรม และการใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
5. การน�ำเสนอผลงาน
6. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
8. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

5

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 2.1.1 เรื่อง การจัดและ
ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่
3. ตรวจใบงานที่ 2.2.1 เรื่อง การจัดและ
ตกแต่งสวน
4. ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง บ้านและสวน
5. การน�ำเสนอผลงาน
6. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นรายบุคคล
7. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
8. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 3.1.1 เรื่อง ชนิดและ
หลักการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม
3. ตรวจใบงานที่ 3.2.1 เรื่อง เครื่องดื่มที่
ฉันเลือก
4. ตรวจใบงานที่ 3.3.1 เรื่อง ออกแบบการ
จัดและตกแต่งเครื่องดื่ม
5 5. ตรวจใบงานที่ 3.3.2 เรื่อง การบริการ
เครื่องดื่ม
ชั่วโมง
6. ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง เครื่องดื่มและการบริการ
7. การน�ำเสนอผลงาน
8. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานรายบุคคล
9. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
10. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

1

1. ใช้ทักษะการแสวงหา 1. ทักษะการสรุป
ความรู้ เพื่อพัฒนา ลงความคิดเห็น
ทักษะในการ
การท�ำงาน  
2. ทักษะกระบวนการ
ทำ�งานเพื่อการ
2. ใช้ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา
ดำ�รงชีวิต
แก้ปัญหาในการ
3. ทักษะการให้เหตุผล
ท�ำงาน
3. มีจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

ชั่วโมง

2

1. ใช้ทักษะการแสวงหา 1. ทักษะการสรุป
ความรู้ เพื่อพัฒนา ลงความคิดเห็น
การจัดตกแต่ง
การท�ำงาน  
2. ทักษะกระบวนการ
บ้านและ
2. ใช้ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา
บริเวณบ้าน
แก้ปัญหาในการ
3. ทักษะการให้เหตุผล
ท�ำงาน
3. มีจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

3

1. ใช้ทักษะการแสวงหา 1. ทักษะการสรุป
ความรู้ เพื่อพัฒนา ลงความคิดเห็น
เครื่องดื่ม
การท�ำงาน  
2. ทักษะกระบวนการ
และการบริการ
2. ใช้ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา
แก้ปัญหาในการ
3. ทักษะการให้เหตุผล
ท�ำงาน
3. มีจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

ชั่วโมง

หน่วย
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ทักษะที่ได้

เวลา
ที่ใช้

การประเมิน

สื่อที่ใช้

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจป้ายนิเทศ เรื่อง การฝึกงานช่าง
3. ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง ซ่อมได้
4. การน�ำเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
7. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

5

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 5.1.1 เรื่อง การวางแผน
   ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
3. ตรวจการประดิษฐ์แจกันจากขวดพลาสติก
4. ตรวจการสร้างบรรจุภณั ฑ์ของงานประดิษฐ์
5. ตรวจการจัดจ�ำหน่ายผลงานประดิษฐ์
8 6. ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
ชั่วโมง
เรื่อง การจัดจ�ำหน่ายงานประดิษฐ์
7. การน�ำเสนอผลงาน
8. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นรายบุคคล
9. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
10. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
11. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

6

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 6.1.1 เรื่อง สัตว์เลี้ยงใน
    บริเวณบ้าน
3. ตรวจใบงานที่ 6.2.1 เรื่อง การเลี้ยงปลา
    สวยงาม
4. ตรวจใบงานที่ 6.3.1 เรื่อง การวางแผน
เลี้ยงไก่ไข่
6 5. ตรวจชิ
้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
ชั่วโมง
เรือ่ ง การวางแผนเลีย้ งสัตว์ในบริเวณบ้าน
6. การน�ำเสนอผลงาน
7. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นรายบุคคล
8. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานเป็นกลุ่ม
9. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

4

1. ใช้ทักษะการแสวงหา 1. ทักษะการสรุป
ความรู้ เพื่อพัฒนา ลงความคิดเห็น
งานช่างในบ้าน
การท�ำงาน  
2. ทักษะกระบวนการ
2. ใช้ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา
แก้ปัญหาในการ
3. ทักษะการให้เหตุผล
ท�ำงาน
3. มีจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
1. ใช้ทักษะการแสวงหา 1. ทักษะการสรุป
ความรู้ เพื่อพัฒนา ลงความคิดเห็น
การประดิษฐ์
การท�ำงาน  
2. ทักษะกระบวนการ
ของใช้จากวัสดุ 2. ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา
ในท้องถิ่น
แก้ปัญหาในการ
3. ทักษะการให้เหตุผล
ท�ำงาน
3. มีจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า
1. ใช้ทักษะการแสวงหา 1. ทักษะการสรุป
ความรู้ เพื่อพัฒนา ลงความคิดเห็น
การเลี้ยงสัตว์
การท�ำงาน  
2. ทักษะกระบวนการ
ในบริเวณบ้าน 2. ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา
แก้ปัญหาในการ
3. ทักษะการให้เหตุผล
ท�ำงาน
3. มีจิตส�ำนึกในการ
ท�ำงานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

5

ชั่วโมง

7

1. อธิบายการเสริมสร้าง 1. ทักษะการสรุป
ประสบการณ์อาชีพ   ลงความคิดเห็น
การเสริมสร้าง 2. ระบุการเตรียมตัว
2. ทักษะกระบวนการ
ประสบการณ์
เข้าสู่อาชีพ
แก้ปัญหา
เพื่อเข้าสู่อาชีพ 3. มีทักษะพื้นฐานที่
3. ทักษะการให้เหตุผล
จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ประกอบอาชีพที่
สนใจ

4

ชั่วโมง

1. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
2. ตรวจใบงานที่ 7.2.1 เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมก่อนการสมัครงาน
3. ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
4. การน�ำเสนอผลงาน
5. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานรายบุคคล
6. สังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่ม
7. สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

- หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- PowerPoint

สารบั ญ
Chapter Title
หน่วยการเรียนรู้ที่

1	ทักษะในการทำ�งานเพื่อการ

Chapter
Overview

Teacher
Script

T2-T3

T4

ดำ�รงชีวิต

•
•
•
•

T5-T8

ทักษะเพื่อพัฒนาการท�ำงาน
คุณธรรมและจริยธรรมในการท�ำงาน
การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่

2 การจัดตกแต่งบ้านและ		

T8
T9
T10-T11
T12-T13

		
T14

				บริเวณบ้าน

•
•
•
•
•
•

หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•
•
•

3 เครื่องดื่มและการบริการ

T16
T17-T19
T20-T22
T23-T25
T26-T35
T36-T37

4	งานช่างในบ้าน

ความส�ำคัญของงานช่างในบ้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานช่างในบ้าน
งานช่างในบ้านที่สำ� คัญ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างในบ้าน
ตัวอย่างการปฏิบัติงานช่างในบ้าน

		
T38

T39-T41

ชนิดของเครื่องดื่ม
หลักการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม
การประกอบเครื่องดื่ม
ตัวอย่างการประกอบเครื่องดื่ม
การจัดและตกแต่งเครื่องดื่ม
การบริการเครื่องดื่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•
•

T15

ประเภทของบ้าน
ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่
หลักการจัดและตกแต่งบ้าน
เครื่องใช้และของประดับในการจัดและตกแต่งบ้าน
การจัดและตกแต่งบ้าน
การจัดและตกแต่งสวนในบริเวณบ้าน

T42
T43-T45
T46-T49
T50-T51
T52-T53
T54-T55

		
T56

T57
T57
T58
T58-T59
T60-T73

Chapter Title
หน่วยการเรียนรู้ที่

5 กำรประดิษฐของใช้จำกวัสดุ

Chapter
Overview

Teacher
Script

T74-T75

T76

ในท้องถิ่น

T77

•
•
•
•

ความส�าคัญของการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
หลักการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน
หรือท้องถิ่น
• การจัดการกับผลงานประดิษฐ์
• การจัดจ�าหน่ายผลงานประดิษฐ์
หน่วยการเรียนรู้ที่

•
•
•
•

6 กำรเลี้ยงสัตวในบริเวณบ้ำน

T77
T78-T79
T80-T87
T88-T92
T93-T99
T100-T101

T103

ความส�าคัญของการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน
ปจจัยของการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน
ประเภทของสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้าน
ตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

หน่วยการเรียนรู้ที่

7 กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ

T102
T104
T104
T105-T121

T122-T123

T124

เพื่อเข้ำสู่อำชีพ

• การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ
• การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

บรรณำนุกรม

T125-T131
T132-T138

T139-T140

Chapter Overview
แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 1
ทักษะเพื่อการ
ท�ำงาน

3

ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
-	PowerPoint

แผนฯ ที่ 2
- หนังสือเรียน
การงานอาชีพและ
คุณธรรม
เทคโนโลยี ม.2
จริยธรรม และ
การใช้ทรัพยากร - แบบวัดและบันทึกผล
ในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้

2

ชั่วโมง

T2

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
- PowerPoint

จุดประสงค์

วิธีสอน

ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. อธิบายทักษะการ
แบบเน้น - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
แสวงหาความรู้และ
กระบวนการ - ตรวจใบงานที่ 1.1.1
กระบวนการแก้ปัญหา
อุปนัย - ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
ในการท�ำงานได้อย่าง
- ส งั เกตพฤติกรรมการท�ำงาน
ถูกต้องและเหมาะสม
รายบุคคล
2. ใช้ทักษะการแสวงหา
- สังเกตพฤติกรรม
   ความรู้และกระบวนการ
การท�ำงานกลุม่
   แก้ปัญหาในการท�ำงาน
- สังเกตคุณลักษณะ
ได้อย่างเหมาะสม
  อันพึงประสงค์
3. มีความกระตือรือร้น
ที่จะแสวงหาความรู้
และแก้ปัญหาตาม
   กระบวนการในการ
   ท�ำงานได้อย่าง
เหมาะสม

- ทักษะการสรุป
ลงความคิดเห็น
- ทักษะกระบวนการ
  แก้ปัญหา
- ทักษะการให้
  เหตุผล

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นในการ
ท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

1. บอกคุณธรรม จริยธรรม แบบเน้น - ตรวจแผนผังมโนทัศน์
และการใช้ทรัพยากรทีม่ ี กระบวนการ - ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
   ความส�ำคัญในการ
สร้างความ - สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน  
   ปฏิบัติงานได้อย่าง   
ตระหนัก   รายบุคคล
   เหมาะสม
- สังเกตพฤติกรรม
2. วิเคราะห์ผลของการน�ำ
การท�ำงานกลุ่ม
   คุณธรรม จริยธรรม
- สังเกตคุณลักษณะ
และการใช้ทรัพยากร
อันพึงประสงค์
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
3. ปฏิบัติงานโดยน�ำ
   คุณธรรม จริยธรรม
และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่ามาใช้ในการ
   ปฏิบัติงานได้อย่าง
   เหมาะสม
4. มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
   คุณธรรม จริยธรรม
และการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติงานที่จะน�ำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

- ทักษะการสรุป
ลงความคิดเห็น
- ทักษะกระบวนการ
  แก้ปัญหา
- ทักษะการให้
  เหตุผล

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นในการ
ท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

แผนการจัด
การเรียนรู้

สื่อที่ใช้

จุดประสงค์

- หนังสือเรียน
แผนฯ ที่ 3
1. อธิบายความส�ำคัญ
การงานอาชีพและ
การติดต่อ
วิธีการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยี ม.2
สื่อสารและ
และการใช้บริการกับ
การใช้บริการกับ - แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยงานต่าง ๆ ได้
หน่วยงานต่าง ๆ - แบบวัดและบันทึกผล
อย่างถูกต้อง

2

ชั่วโมง

การเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
-	PowerPoint

วิธีสอน

ประเมิน

แบบเน้น - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
กระบวนการ - ตรวจใบงานที่ 1.3.1
อุปนัย - ตรวจชิ้นงาน /ภาระงาน
(รวบยอด)
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
2. ติดต่อสื่อสารและใช้
- สังเกตพฤติกรรมการท�ำงาน  
บริการกับหน่วยงาน
  รายบุคคล
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
- สังเกตพฤติกรรม
และเหมาะสม
การท�ำงานกลุ่ม
3. เห็นความส�ำคัญ
- สังเกตคุณลักษณะ
ของการติดต่อสื่อสาร
อันพึงประสงค์
และการใช้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
และน�ำไปปฏิบัติ
อย่างสม�ำ่ เสมอในการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

ทักษะที่ได้

- ทักษะการสรุป
ลงความคิดเห็น
- ทักษะกระบวนการ
  แก้ปัญหา
- ทักษะการให้
  เหตุผล

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่นในการ
ท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ
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นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (เนนกระบวนการอุปนัย)
1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
2. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• หากตองทํางานรวมกับผูอ นื่ ควรนําทักษะใด
มาประยุกตใช เพือ่ ใหการทํางานสําเร็จลุลว ง
ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(แนวตอบ ควรนําทักษะการทํางานรวมกัน
มาประยุกตใชในการทํางานรวมกับผูอื่น
ซึ่งทักษะนี้จะมีการเลือกหัวหนากลุมจาก
สมาชิกภายในกลุม มีการกําหนดเปาหมาย
และวางแผนการทํางานรวมกัน มีการแบง
หนาที่การทํางานตามความถนัดและความ
สามารถของแตละบุคคล มีการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อนําผลที่ไดรับมาปรับปรุง
แก ไ ขผลงานให เ กิ ด ความสมบู ร ณ แ ละ
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น)
3. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “การทํางานรวมกับผูอื่น
จะกอใหเกิดทักษะตางๆ อยางหลากหลาย
เชน การทําสิ่งประดิษฐเขาแขงขัน การขับรอง
เพลงประสานเสียง การทํางานกลุมตามที่ได
รับมอบหมาย”
4. ครูนาํ สิง่ ประดิษฐทเี่ ปนของใช ของตกแตงจาก
วัสดุในทองถิ่นมาใหนักเรียนดู เพื่อใหนักเรียน
ฝกการสังเกตและเรียนรูจากตัวอยาง จากนั้น
ครูอธิบายเสริมวา “สิ่งประดิษฐชิ้นนี้คือสิ่งใด
วิธีการประดิษฐและวัสดุในทองถิ่นที่นํามาใช
คือสิ่งใด หาไดจากแหลงใด เพราะเหตุใดจึง
เลือกใชวัสดุชนิดนี้ สิ่งประดิษฐนี้มีประโยชน
ตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางไร”

หน่วยการเรียนรู้ที่
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นการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต อาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย
ซึ่งต้องใช้ทักษะหลากหลายทั้งทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และอื่น ๆ การเรียนรู้
และการท�าความเข้าใจทักษะต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
เป็นรากฐานในการท�างานต่อไปในอนาคต ช่วยสร้างจิตส�านึกในการท�างานและใช้ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด
■
■
■

ใชทักษะการแสวงหาความรู เพื่อพัฒนาการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๒/๑)
ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน (ง ๑.๑ ม.๒/๒)
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา (ง ๑.๑ ม.๒/๓)

เกร็ดแนะครู
ครูควรจัดการเรียนรู โดยอธิบายเกี่ยวกับทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตใหนักเรียนฟง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเรื่องทักษะในการทํางาน
ที่มากขึ้น ใชทักษะเพื่อพัฒนาการทํางานไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการทํางาน ใชทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านไดอยางประหยัดและคุม คา สามารถติดตอสือ่ สารและใชบริการกับหนวยงานตางๆ ได โดยสามารถ
จัดกิจกรรมได ดังนี้
• ใหนักเรียนตอบคําถามและรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
• ใหนักเรียนเขียนบันทึกเกี่ยวกับปญหาในการทํางานของนักเรียนที่ผานมา เพื่อวิเคราะหถึงปญหาในการทํางานและทําการแกปญหาไดอยางถูกตอง
และถูกวิธี
• ใหนกั เรียนทําแผนพับนําเสนอวิธกี ารติดตอสือ่ สารกับหนวยงานตางๆ เพือ่ ใหสามารถติดตอสือ่ สารกับหนวยงานดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม
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นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา
5. ครูถามนักเรียนวา
• นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร เพื่อใหทราบวา
ในทองถิ่นของตนมีการนําวัสดุในทองถิ่น
ชนิดใดมาประดิษฐของใช ของตกแตง
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นักเรียน)
• ในปจจุบันมีชองทางในการแสวงหาความรู
ที่ ห ลากหลาย นั ก เรี ย นมี วิ ธีก ารอย า งไร
เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและมีความ
นาเชื่อถือ
(แนวตอบ เมื่อไดขอมูลที่ตองการมาจะตอง
ทําการคัดกรองขอมูลกอน เมื่อตองการนํา
ขอมูลไปใชตองใชวิจารณญาณในการเลือก
ใชขอมูลที่ถูกตอง เปนเหตุเปนผล โดยผาน
ขั้นตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
อยางเปนระบบ)

๑ ทักษะเพื่อพัฒนาการทำางาน
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การน�าความรู้ ความสามารถ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ มาใช้
ในวิชาการงานอาชีพฯ ผูป้ ฏิบตั งิ านจะต้
1 องมีความรู้ ความสามารถ
ในการท�างาน มีทักษะการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาและบริหารจัดการได้ดี
มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวและท�างานร่วมกับเพื่อนและ
ผู้อื่นได้ เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้อง
เรียนรู้และพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทักษะเพื่อการ
พัฒนาการท�างานที่ส�าคัญ มีดังนี้

๑.๑ ทักษะการแสวงหาความรู
2 ้

การท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง การแข่งขัน จึงต้อง
แสวงหาความรู้ เพือ่ น�าความรูม้ าใช้และพัฒนาการท�างาน
๑) วิธกี ารแสวงหาความรู้ เป็นการศึกษาหาความรู้
การฝกฝน เพือ่ ให้งานมีประสิทธิภาพ น�าความรูม้ าประยุกต์ใช้ใน
การท�างานได้อย่างเหมาะสม โดยวิธีการแสวงหาความรู้ มีดังนี้
การฟัง
• รับฟังผูอ้ นื่ อย่างเปดใจ และ
ไม่มีอคติ
• จับประเด็นจากผูพ
้ ดู พร้อม
ตั้งค�าถามจากสิ่งที่ได้ฟัง

การซักถาม
• เมื่อเกิดข้อสงสัยควร
ซักถามทันที
• ซั ก ถามด้ ว ยเหตุ ผ ล เพื่ อ
ให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
นั้น ๆ

การอ่าน
• ศึกษาหาความรูจ้ ากเอกสาร3
ต� า รา สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ต่าง ๆ
• น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้
ในการท�างาน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
■

■

ขัน้ สอน

การสังเกต
• พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น หรือ
สิ่งที่ได้พบอย่างใส่ใจ
• วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอื่น ๆ

ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีขั้นตอน คือ การสังเกตและประเมินทางเลือก เชน
- การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตางๆ
การมีจิตสํานึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ขอสอบเนน การคิด
สํานวนไทยในขอใดมีความหมายเกี่ยวของกับทักษะการ
แสวงหาความรูจากการฟงที่ถูกวิธี
1. เอามะพราวหาวไปขายสวน
2. นํ้าทวมทุงผักบุงโหรงเหรง
3. พกหินดีกวาพกนุน
4. ตักนํ้ารดหัวตอ
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. เพราะเปนการสอนใหรจู กั หนักแนน
ไมควรเชือ่ สิง่ ใดโดยงาย ควรใชวจิ ารณญาณในการไตรตรองขอมูล
ตางๆ อยางรอบคอบกอนวามีความเท็จจริงประการใด ไมควรเชือ่
โดยที่ยังไมไดรับการพิสูจน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการแสวงหา
ความรูดวยการฟงที่ถูกวิธี)

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

๓

1. ครู ใ ห นั ก เรี ย นแบ ง กลุ  ม กลุ  ม ละเท า ๆ กั น
ศึ ก ษาเรื่ อ ง ทั ก ษะเพื่ อ พั ฒ นาการทํ า งาน
จากหนังสือเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1
2. ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะ
เพื่อพัฒนาการทํางาน จาก PowerPoint ม.2
หนวยการเรียนรูที่ 1
3. ครู อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว า “ก อ นที่ ม นุ ษ ย จ ะคิ ด
ทักษะการแสวงหาความรูไดนั้น เริ่มแรกเกิด
จากพื้นฐานการแสวงหาความรูของมนุษย คือ
การสอบถาม การศึกษาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณี การอนุ ม านและอุ ป มาน การใช
ประสบการณ และวิธีการทางวิทยาศาสตร”

นักเรียนควรรู
1 ทักษะการวิเคราะห มีความสามารถในการพิจารณา การไตรตรอง การคิด
ใครครวญ การจําแนกแยกแยะ การเปรียบเทียบขอมูล การตรวจสอบขอมูล
อยางละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ อยางมีเหตุผล โดยมีหลักฐานที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยง หรือมีขอมูลตางๆ ที่นาเชื่อถือมาสนับสนุน หรือยืนยัน
เพื่อพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจเชื่อ
2 การทํางานใหประสบผลสําเร็จ ในการทํางานผูที่ปฏิบัติงานยอมตองการ
ใหงานของตนสําเร็จอยางมีคุณภาพ การทํางานใหประสบผลสําเร็จสามารถ
ปฏิบัติไดหลายวิธี เชน กําหนดเปาหมายความสําร็จ มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน จดบันทึกความคิดใหมๆ อยูเสมอ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร
มีการพัฒนาตนเองอยางไมหยุดนิ่ง
3 สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic Media เปนสื่อที่บันทึกสารสนเทศ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตองใชคอมพิวเตอรในการบันทึกและอานขอมูล
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “ในการทํางานมักพบ
กับปญหา ทําใหทักษะกระบวนการแกปญหา
มีความจําเปนตอการทํางาน ไมวาจะเปนการ
ทํางานกลุม หรือการทํางานเดีย่ ว โดยประโยชน
ของทักษะกระบวนการแกปญ
 หาในการทํางาน
มีหลายประการ เชน ฝกการคิดอยางเปนระบบ
รูจ กั หาคําตอบในการแกปญ
 หา มีหลักการและ
มีเหตุผล”
5. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• ในการทํางานรวมกับผูอื่นจะตองใชทักษะ
การแสวงหาความรูและทักษะกระบวนการ
แกปญหาในการทํางานอยางไร
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นักเรียน)
6. ครูใหนกั เรียนแตละกลุม รวมกันอภิปรายความรู
เรื่อง ทักษะเพื่อพัฒนาการทํางานตามหนาที่
ที่ตนเองไดรับมอบหมายใหเพื่อนในกลุมฟง
และรวมกันสรุปขอมูล จากนัน้ ออกมานําเสนอ
ผลงานใหเพื่อนชมหนาชั้นเรียน
7. ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําสิ่งประดิษฐที่มีอยู
ในทองถิ่นมากลุมละ 1 ชิ้น ในชั่วโมงถัดไป
เพื่อรวมกันวางแผนและตอยอดเปนผลงาน
ในรูปแบบใหม พรอมทัง้ เขียนอธิบายวิธกี ารทํา
การนําไปใช วิธกี ารทํางานของกลุม ปญหาทีพ่ บ
และแนวทางแกไข โดยนําทักษะกระบวนการ
ต า งๆ มาใช ใ นการทํ า งานอย า งเหมาะสม
จัดทําเปนรูปเลมรายงาน นําสงครูผูสอน

การศึกษาค้นคว้า

การสัมภาษณ์

• หาข้อเท็จจริงจากข้อมูล ข่าวสาร ด้วยตนเอง
หรือเอกสารวิชาการ
• หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่อง
นั้น ๆ

• สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อค้นหาความรู้
ตามวัตถุประสงค์
• น�าความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ หรือรวบรวม เผยแพร่
อย่างเหมาะสม

การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
• บันทึกอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
• ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ

๒) ขัน้ ตอนการแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรูม้ อี ยูด่ ว้ ยกันหลายวิธี ซึง่ จะขึน้ อยู่
กับองค์ประกอบหลายอย่างที่จะส่งผลให้การแสวงหาความรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
โดยขั้นตอนการแสวงหาความรู้ มีดังนี้
ตัวอย่าง การน�าวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลงานประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ก�าหนดปัญหา

การตัง้ ประเด็น ก�าหนดขอบเขต อธิบาย แสดง
ความคิดเห็นต่อหัวข้อที่จะสืบค้น

คิดประดิษฐ์ชั้นวางต้นไม้จากกระบอกไม้ไผ่ เพื่อน�า
มาใช้ในการจัดและตกแต่งสวน หรือน�าไปใช้เป็น
ของขวัญ เนื่องในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ

วางแผนสืบค้น

การก�าหนดว่าจะสืบค้นความรูจ้ ากทีใ่ ด สืบค้น
อย่างไร เริ่มต้นเมื่อใด

วางแผนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีประดิษฐ์ชั้นวาง
ต้นไม้จากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
หนังสือ ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้

ด�าเนินการสืบค้น

การด� า เนิ น การสื บ ค้ น ความรู ้ ใ นหั ว ข้ อ ที่
ต้องการตามแผนงานที่ก�าหนด

ด�าเนินการสืบค้นข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์ในเรื่องนั้น ๆ และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเว็บไซต์ต่าง ๆ

วิเคราะห์ข้อมูล

การพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบ ความสั ม พั น ธ์
จัดกลุ่ม และจัดล�าดับข้อมูล

น�าข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ แล้วจ�าแนกจัดกลุม่ ข้อมูล
ให้เป็นระบบ

สรุปและบันทึกผล

การสรุ ป และบั น ทึ ก เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่
รวบรวมได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา

สรุปและบันทึกผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รวบรวมไว้ โดยใช้ภาษาทีอ่ า่ นแล้วเข้าใจง่าย กระชับ
รัดกุม

4

เกร็ดแนะครู
ครูอธิบายเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแสวงหาความรูใ หนกั เรียนฟงวา การแสวงหา
ความรูมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การวิจัย เปนการแสวงหาความรูที่ไดรับการ
ยอมรับจากสังคมวาขอมูลมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากผานกระบวนการทางการ
วิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งเปนกระบวนการที่ยอมรับในวิทยาการแตละสาขา
ลักษณะของงานวิจัยจะเปนกระบวนการที่มีระบบ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการ
ดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบและมีเหตุผล มีการบันทึกและรายงาน
ผลที่ถูกตองแมนยํา

สื่อ Digital
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู ไดที่ https://home.kku.
ac.th/sompo_pu/spweb/research/inquiry.ppt
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ขอสอบเนน การคิด
ทักษะการแสวงหาความรูมีประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน
อยางไร
(แนวตอบ การแสวงหาความรู เปนการสั่งสมประสบการณใน
การทํางาน เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทํางานของ
ตนเอง เพือ่ ใหทนั ตอเหตุการณการเปลีย่ นแปลงตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใน
สังคม ซึ่งในการแขงขันกับบุคคลอื่นๆ การมีความรูที่หลากหลาย
หรือมีประสบการณที่มากกวา ยอมทําใหไดเปรียบในการทํางาน
และส ง ผลให ก ารทํ า งานประสบความสํ า เร็ จ มี คุ ณ ภาพและ
มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับบุคคลอื่นๆ ไดอยางทัดเทียม)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน
8. ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ
1 คน ออกมานําเสนอผลงานใหเพื่อนชม
หนาชั้นเรียน
9. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.1.1
เรื่อง กระบวนการการทํางาน
10. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมในแบบวั ด และ
บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

๑.๒ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน

กระบวนการของความพยายามในการท�างาน เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น
สามารถหาแนวทางแก้ปญั หาได้อย่างเป็นระบบ
๑) วิธีการแก้ปัญหา ในการท�างานใด ๆ ก็ตาม ย่อมพบเจอกับปัญหาอยู่เสมอ วิธีการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถน�ามาปรับใช้ในการท�างานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้
What is the challenge?
หาค�าตอบว่าสิ่งใดคือปัญหาจากการ
สังเกต สอบถาม จะได้วางแผนในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

What is the cause of the problem?
หาสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร จากการ
สอบถามผูร้ ู้ หรือเห็นหลักฐาน เพือ่ ให้ได้
ข้อสรุปของปัญหานั้น

What are the solutions?
การแก้ปัญหาที่ดี คือ การวางแผน
และเตรียมพร้อมที่ดี เพื่อน�าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

Who has got the impact?
ใครได้รับผลกระทบจากปัญหา ปัญหา
นั้นส่งผลกระทบต่อใคร หรือองค์กร
มากน้อยเพียงใด

ขัน้ สรุป
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู เรือ่ ง ทักษะ
เพื่ อ พั ฒ นาการทํ า งานว า “มนุ ษ ย ต  อ งทํ า งาน
หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองสิ่งที่
พึงปรารถนา ซึ่งในบางครั้งอาจขาดความรู ขาด
ประสบการณ จึงตองใชทกั ษะการแสวงหาความรู
ดวยวิธกี ารตางๆ และบางครัง้ อาจพบเจอกับปญหา
จึ ง ต อ งใช ทั ก ษะกระบวนการแก ป  ญ หาในการ
ทํ า งานเข า มาช ว ย เพื่ อ ทํ า ให ก ารทํ า งานเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

๒) ขัน้ ตอนการแก้ปญั หา เมือ่ พบกับปัญหาต้องมีการตัดสินใจและต้องมีการแก้ปญั หา
เพือ่ ให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่ ขัน้ ตอนการแก้ปญั หาการท�างานมีอยูด่ ว้ ยกัน ๖ ขัน้ ตอน ดังนี้
ตัวอย่าง การเลี้ยงปลาสวยงาม
การส�ารวจปัญหา

ค้นหาสาเหตุ ท�าความเข้าใจปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และ
ตระหนักในปัญหานั้น

ค้นหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้
จึงทยอยตายเป็นจ�านวนมาก

ขัน้ ประเมิน

การวิเคราะห์ปัญหา

น� า ปั ญ หามาวิ เ คราะห์ เพื่ อ หารายละเอี ย ด
ปลีกย่อย แยกแยะ และจัดล�าดับความส�าคัญ

1. ครูตรจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน
เพื่ อ ตรวจสอบความเข า ใจก อ นเรี ย นของ
นักเรียน
2. ครูตรวจสอบใบงานที่ 1.1.1 เรือ่ ง กระบวนการ
การทํางาน
3. ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมในแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
4. ครูประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม
การนําเสนอผลงาน และการสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

สาเหตุที่ท�าให้ปลาตาย เช่น น�้าเน่าเสียจากการ
หมั ก หมมของอาหารบริ เ วณก้ น ตู ้ ปลาติ ด โรค
น�้าที่ใช้มีความเป็นกรด-ด่างสูง

การสร้างทางเลือก

สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา อาจค้นคว้า
ทดลอง ตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

หาทางเลื อ กในการแก้ ป ั ญ หาอย่ า งหลากหลาย
เช่น ให้อาหารแต่ละครั้งทีละน้อย ล้างท�าความ
สะอาดตู้ปลา สังเกตปลาที่มีอาการผิดปกติแล้ว
จับแยกออก ใช้น�้ายาปรับสภาพน�้า

การประเมินทางเลือก

เปรี ย บเที ย บทางเลื อ กของการแก้ ป ั ญ หาว่ า
ทางเลือกใดสามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาได้ดีที่สุด

เลือกวิธีการล้างตู้ปลา เพราะพบว่าก้นตู้ปลามี
เศษอาหารตกค้ า งอยู ่ ส่ ง ผลให้ เ ครื่ อ งกรองน�้ า
มีการอุดตัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ปลาตายได้
5
ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

กิจกรรม 21st Century Skills
1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละเทากันๆ กัน
2. ใหสมาชิกแตละกลุม รวมกันศึกษาคนควาขอมูลเกีย่ วกับเรือ่ งราว
ตางๆ ทีน่ า สนใจกลุม ละ 1 เรือ่ ง โดยนําทักษะการแสวงหาความรู
มาใช ไดแก การสังเกต การฟง การซักถาม การอาน การศึกษา
คนควา การสัมภาษณ การรวบรวมขอมูล และบันทึกผล
3. สรุปความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราว
ตางๆ จัดทําเปนรูปเลมรายงาน นําสงครูผูสอน
4. ใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 คน ออกมานําเสนอผลงาน
ใหเพื่อนชมหนาชั้นเรียน พรอมทั้งบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กลุมของตนไดวางแผนไว ปญหาที่พบ
และแนวทางแกปญหาในการทํางาน

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน โดยศึกษาเกณฑ
การวัดและประเมินผลที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
เนื้อหาละเอียดชัดเจน



2
ความถูกต้องของเนื้อหา



3
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย



4
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ



5
วิธีการนาเสนอผลงาน



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

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

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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นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (เนนกระบวนการสรางความตระหนัก)
1. ครูสนทนาเกีย่ วกับสํานวนสุภาษิตไทย คือ ยอม
แมวขาย จากนั้นครูถามนักเรียนวา
• สํานวนสุภาษิตนี้มีความหมายวาอยางไร
(แนวตอบ การนําสิ่งของที่ไมมีคุณคา หรือ
มีคุณคานอย หรือมีตําหนิ นํามาตกแตง
ปรับปรุงแกไขใหดูดี และนําไปหลอกลวง
ผูอื่นวาเปนของที่มีคุณคา)
2. ครู ก ล า วเชื่ อ มโยงเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมที่ปรากฏในสํานวนสุภาษิต รวมถึง
การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ขัน้ สอน

ขัน้ ที่ 1 สังเกต

1. ครูใหนักเรียนอานใบความรู เรื่อง คุณธรรม
และจริยธรรมตอการทํางาน จากนัน้ ใหนกั เรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น
ขัน้ ที่ 2 วิจารณ

2. ครูใหนกั เรียนศึกษา เรือ่ ง คุณธรรมและจริยธรรม
ในการทํ า งานและการใช ท รั พ ยากรในการ
ปฏิบตั งิ าน จากหนังสือเรียน หนวยการเรียนรูท ี่ 1
3. ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรมในการทํางานและการใชทรัพยากร
ในการปฏิ บั ติ ง าน จาก PowerPoint ม.2
หนวยการเรียนรูที่ 1
4. ครูตงั้ คําถามกระตุน ความสนใจของนักเรียนวา
• การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีความ
สอดคลองกับคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานอยางไร
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
นักเรียน)

ตัวอย่าง การเลี้ยงปลาสวยงาม

การวางแผนปฏิบัติ

วางแผนเพื่ อ ก� า หนดว่ า ใครมี ห น้ า ที่ ใ ด หรื อ
กระบวนการท�างานใด ค่าใช้จ่ายเท่าไร
การประเมินผล

ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ เพื่อใช้
เป็นแนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

สังเกตว่าปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้ลดจ�านวนการตาย
ลงหรือไม่ หลังจากท�าความสะอาดตูป้ ลา หากพบว่า
ยังมีการตายเกิดขึ้นอีกให้ด�าเนินการด้วยวิธีอื่น ๆ
ต่อไป

๒ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำางาน
การมีคณุ ธรรมและจริยธรรมในการท�างาน เป็นการท�างานอย่างมีจติ ส�านึก ถูกวิธี เป็นขัน้ ตอน
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้
๑) มีความซือ่ สัตย์ ต้องมีความซือ่ สัตย์ตอ่ หน้าทีแ่ ละงานที่ได้รบั มอบหมาย ปฏิบตั งิ าน
ด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง หรือหลอกลวงผู้อื่น
๒) มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักให้และ
แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓) มีความยุติธรรม ไม่ล�าเอียง หรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อ ต้องมีความ
เป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ยิน หรือได้รับฟังมา
๔) มีความประหยัด รูจ้ กั อดออม ไม่ฟมุ่ เฟือย ค�านึงถึงความคุม้ ค่าในการใช้ทรัพยากร
โดยน�าสิ่งที่เหลือใช้ หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาดัดแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไข เพื่อใช้ในการท�างาน
๕) มีความขยันอดทน มุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพบปัญหา หรืออุปสรรค
ในการท�างาน ให้น�าปัญหา หรืออุปสรรคเหล่านั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
๖) มีความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึงผูร้ ว่ มงาน ลู1กค้า
สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗) มีความตรงต่อเวลา ต้องส่งงานตามเวลาที่ก�าหนด เพราะถ้าไม่ส่งงานตามเวลาที่
ก�าหนดจะท�าให้ผู้ที่ท�างานต่อจากเราได้รับผลกระทบ อาจสร้างความเสียหายต่อองค์กรได้
๘) มีการประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต เลือกประกอบอาชีพทีไ่ ม่ทา� ให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน โดยสังคม
ให้การยอมรับว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริต และคนทั่วไปเลือกที่จะประกอบอาชีพนั้น
6

เกร็ดแนะครู
ครูอาจยกกรณีตวั อยาง หรือขาวทีเ่ กิดจากการกระทําของบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
และจริยธรรมใหนักเรียนรวมกันศึกษา จากนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่
หลากหลาย เชน หนังสือในหองสมุด นิตยสาร อินเทอรเน็ต เกีย่ วกับการประกอบ
อาชีพสุจริต และคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพสุจริต

นักเรียนควรรู
1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาเอาใจใสในทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือที่เรียกวา “แนวทางสีเขียว” เปนกระแสที่มาแรง
ในสังคม โดยผูคนตองตระหนักวาไมวาจะทําสิ่งใดก็ตาม สิ่งที่ควรคํานึงถึง
คือ การไมทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
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วางแผนล้างตู้ปลา โดยให้คุณพ่อช่วยยกตู้ปลา
คุณแม่ล้างเครื่องกรองน�้า พี่ช่วยถ่ายน�้าออกจาก
ตู้ปลา ตนเองตักปลาออกจากตู้ปลา และล้างท�า
ความสะอาดหิน กรวด อุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ

ขอสอบเนน การคิด
บุคคลในขอใดมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
1. วุน ลอกเลียนแบบแนวคิดของเพือ่ นมาทําเปนผลงานของตนเอง
2. วิวหยิบของจากรานเครื่องเขียนโดยไมจายเงินมาทํางานสงครู
3. แวนนํางานประดิษฐมาสงครูเลยเวลาที่กําหนด เพราะลืมทํา
4. แววใชเวลาวางในวันหยุดมาชวยเพื่อนๆ ทํารายงานกลุม
(วิเคราะหคําตอบ ตอบข อ 4. เพราะแว ว มี ค วามเสี ย สละใน
การทํ า งาน กล า วคื อ ในการทํ า งานร ว มกั บ ผู  อื่ น ควรเห็ น แก
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ควรรูจักชวยเหลือ
ผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน และควรเสียสละความสุขสวนตัว
เพื่อประโยชนสวนรวม)

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขั้นที่ 2 วิจารณ

5. ให นั ก เรี ย นแบ ง กลุ  ม เป น 5 กลุ  ม กลุ ม ละ
เทาๆ กัน รวมกันวิเคราะหเรื่อง คุณธรรม
และจริยธรรมกับอาชีพทีก่ าํ หนด คือ ครู แพทย
ผูผลิตรถยนต นักเรียน ผูประกอบการราน
อาหาร
6. ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปความรูที่ไดรับจาก
การวิเคราะหเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมกับ
อาชีพ ลงในกระดาษ A4 นําสงครูผูสอน
7. ครูใหนกั เรียนทํากิจกรรมในแบบวัดและบันทึก
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

๓ การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

การใช้ทรัพยากรในการสร้างงานต้องใช้อย่างประหยัดค�านึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก การเลือกใช้
ทรัพยากรที่ไม่ทา� ลายสิง่ แวดล้อม ถือได้วา่ เป็นหนึง่ ในคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน และ
ควรช่วยกันใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้
๑. เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป
๒. น�าวัสดุที่ใช้แล้ว หรือเหลือใช้นา� กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น�ากระดาษหนังสือพิมพ์มาประดิษฐ์
เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน
๓. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยน�าทรัพยากรมาใช้ ให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์ตอ่ คน
จ�านวนมาก เช่น การสร้างงานจากไม้ ต้องไม่ตัดไม้ท�าลายป่า แต่ใช้จากเศษไม้ หรือจากสวนป่า
ที่ปลูกขาย ควรใช้ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด
๔. น�าของเก่าที่มีอยู่มาเสริมแต่ง ดัดแปลงให้ สวยงามและใช้ประโยชน์ ได้ เช่น เสื้อผ้าเก่า
น�ามาตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ หรือวาดลวดลายให้สวยงาม ก็จะได้เสือ้ ตัวใหม่ทมี่ ลี วดลายไม่ซา�้ ใคร
๕. ถนอมรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้นานขึ้น เพราะจะได้ไม่ต้องน� าทรัพยากรมาผลิต
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าสานจากผักตบชวา ควรทา หรือพ่นแล็กเกอร์ก่อนน�ามาใช้จะ
ท�าให้กระเป๋ามีความทนทาน ไม่ช�ารุดเสียหายง่าย
ดังนั้น การน�าทรัพยากรมาใช้สร้างชิ้นงานต้องใช้อย่างมีจิตส�านึก โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น
หรือวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

ขัน้ สรุป

ขั้นที่ 3 สรุป

ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป ความรู  เรื่ อ ง
คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน และการใช
ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านวา “ในการทํางานรวม
กับผูอ นื่ จําเปนตองนําหลักคุณธรรมและจริยธรรม
มาปรับใช เพื่อชวยใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุขและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังตองมีจิตสํานึกที่ดีในการใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานรวมดวย”

ขัน้ ประเมิน

1. ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมในแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
2. ครูประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการทํ า งานกลุ ม
การนําเสนอผลงาน และการสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ ได้ ใช้งานแล้วสามารถน�ามาประดิษฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นการน�าวัสดุเหลือใช้มาสร้างประโยชน์
อย่างคุ้มค่า
ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

7

ขอสอบเนน การคิด
ขอใดตางจากพวก
1. ลดการใชถุงพลาสติก โดยใชถุงผาแทนในการบรรจุสิ่งของ
2. นําสิง่ ของเหลือใชมาประดิษฐเปนของใช ของตกแตงภายในบาน
3. นําขวดสเปรยฆา แมลงทีใ่ ชหมดแลวไปฝงดิน แทนการทิง้ ใน
ถังขยะ
4. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาออก เมื่อไมมีความจําเปนในการ
ใชงาน
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. เพราะเปนการกระทําทีไ่ มเหมาะสม
เนือ่ งจากขวดสเปรยฆา แมลงเปนวัตถุทมี่ พี ษิ หากนําไปฝงดินอาจ
ทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษลงสูดินและแหลงนํ้าได ซึ่งอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอคน พืช และสัตว วิธีการกําจัดขวดสเปรย
ฆาแมลงที่ถูกตอง คือ การนําไปใสในถุงดํา มัดปากถุงใหมิดชิด
แลวนําไปทิ้งในถังขยะมีพิษ)

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การนําเสนอผลงาน โดยศึกษาเกณฑ
การวัดและประเมินผลที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
เนื้อหาละเอียดชัดเจน



2
ความถูกต้องของเนื้อหา



3
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย



4
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ



5
วิธีการนาเสนอผลงาน



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

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

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

T9

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (เนนกระบวนการอุปนัย)
1. ครูสมุ นักเรียนใหเลนเกมกระซิบสงสาร ซึง่ มีวธิ ี
การเลน คือ แบงนักเรียนเปน 5 แถว แถวละ
6 คน คนแรกของแถวตองจําขอความที่ครู
กําหนดให ใชเวลาจํา 1 นาที จากนั้นคนแรก
ของแถวจะกระซิบบอกขอความใหคนถัดไป
ซึ่งเปนคนที่ 2 คนที่ 2 กระซิบบอกคนที่ 3
4 5 6 ซึ่งเปนคนสุดทาย จากนั้นคนสุดทาย
ของแตละแถวจะเปนผูบอกขอความที่ไดรับ
ครูอานขอความของแตละแถว แถวใดบอก
ขอความไดถูกตองจะเปนฝายชนะ

ขัน้ สอน
1. ครูสนทนาเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารและการ
ใชบริการกับหนวยงานตางๆ และยกตัวอยาง
สถานการณ เพื่อใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น
2. ครูใหนกั เรียนศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับการติดตอ
สื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตางๆ
จาก PowerPoint ม.2 หนวยการเรียนรูที่ 1
3. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม กลุม ละเทาๆ กัน รวมกัน
ศึกษาตามหัวขอที่ครูกําหนด คือ ความสําคัญ
และวิธีการติดตอสื่อสารที่ดี ความสําคัญและ
วิธีการใชบริการหนวยงานตางๆ โดยศึกษา
จากหนังสือเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 หรือ
ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต
4. ครูใหนกั เรียนแตละกลุม สรุปความรูท ไี่ ดรบั จาก
การศึกษา เรื่อง การติดตอสื่อสารและการใช
บริการกับหนวยงานตางๆ ลงในกระดาษ A4
นําสงครูผูสอน
5. ครูใหนกั เรียนแบงกลุม (กลุม เดิม) ทํากิจกรรม
ทีค่ รูกาํ หนด คือ สมมติสถานการณ 1 สถานการณ
ทีท่ าํ ใหการติดตอสือ่ สารนัน้ มีประสิทธิภาพ

๔ การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
การใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันในสังคมทัง้ ที่โรงเรียน ทีบ่ า้ น ทีท่ า� งาน หรือสถานทีต่ า่ ง ๆ ล้วนต้องมีการ
ติดต่อสือ่ สารกับบุคคล หรือหน่วยงาน เพือ่ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน และเพือ่ ให้สามารถด�าเนินการ
ตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑ การติดต่อสื่อสาร

กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ทัศนคติจากบุคคลหนึง่ ไปยังบุคคลหนึง่
หรือกลุม่ บุคคล เพือ่ สร้างความเข้าใจทีด่ ตี อ่ กัน ชักจูง มุง่ ให้ความรู้ หรือท�าให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ในการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ประสงค์
๑) ความส�าคัญของการติดต่อสือ่ สาร มีความส�าคัญกับบุคคลทุกกลุม่ ทุกเพศ ทุกวัย
และกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น
๒. การติดต่อสือ่ สารในหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรต่อพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ในองค์กร สามารถใช้ตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือ
1
ความก้าวหน้าในการท�างาน และสามารถใช้ ในการวินิจฉัยสั่งการกับกลุ่มบุคคลในองค์กร
๓. การติดต่อสื่อสารส�าหรับนักเรียน เป็นการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ครูอาจารย์
ผู้ปกครอง และบุคคลต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย เช่น ติดต่อกับฝ่ายธุรการ ฝ่ายวัดผล
และประเมินผล เพื่อนโรงเรียนอื่น หน่วยงานราชการ
องค์กรเอกชนต่าง ๆ
2
๒) วิธกี ารติดต่อสือ่ สารทีด่ ี เพือ่ ให้การติดต่อสือ่ สารมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูส้ ง่ สารควร
ปฏิบตั ติ น ดังนี้
การใช้ภาษา

มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพ ไพเราะ อ่อนโยน
ควรใช้น�้าเสียงที่นุ่มนวล เพื่อที่ผู้อื่นจะได้อยาก
สนทนาด้วย

มีความรอบคอบเมื่อใช้ภาษาถิ่นในการสนทนา
ควรพูดเฉพาะประเด็นส�าคัญ เพือ่ ทีผ่ สู้ นทนาด้วย
จะได้เข้าใจตรงกับสิ่งที่ต้องการ

การแต่งกาย

การควบคุมอารมณ์

เมื่ อ ต้ อ งไปติ ด ต่ อ หรื อ ใช้ บ ริ ก ารหน่ ว ยงาน
ต่าง ๆ ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็น
การให้เกียรติแก่บุคคลและสถานที่

เมื่ อ สนทนากั บ ผู ้ อื่ น ต้ อ งควบคุ ม อารมณ์ ใ ห้
อยู่ในสภาพปกติ ไม่แสดงกิริยาเกรี้ยวกราดต่อ
บุคคลที่ก�าลังสนทนาด้วย
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นักเรียนควรรู
1 ความกาวหนาในการทํางาน วิธกี ารทีจ่ ะชวยใหผปู ฏิบตั งิ านมีความกาวหนา
ในการทํางาน สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี เชน มีการตั้งเปาหมายในการทํางาน
รักการเรียนรู เรียนรูไว ชางสังเกต ชางจดจํา และนํามาพัฒนาเพื่อตอยอด
ความคิด ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ
2 วิธีการติดตอสื่อสารที่ดี การใชชีวิตประจําวันตองมีการติดตอสื่อสารกับ
บุคคลตางๆ และติดตอกับหนวยงานหลายๆ หนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองสื่อสารกันใหเขาใจและถูกตอง เพื่อใหไดรับ
ขอมูลทีถ่ กู ตองและตรงกันทัง้ 2 ฝาย เพือ่ ไมใหฝา ยใดฝายหนึง่ เสียสิทธิประโยชน
ตางๆ ซึ่งอาจสงผลเปนปญหาตามมาในภายหลัง หากไดรับขอมูลที่ผิดพลาด
3 ภาษา ถอยคําที่ใชในการพูด หรือการเขียน เพื่อสื่อความหมายไปยัง
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อสารที่ถูกตองและ
ตรงกัน
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การสนทนา

กิจกรรม สรางเสริม
ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร
และใชบริการกับหนวยงานตางๆ พรอมทั้งสรุปความรูที่ไดจาก
การศึกษาลงในกระดาษ A4 ในรูปแบบของแผนผังความคิด
(Mind Mapping) นําสงครูผูสอน

กิจกรรม ทาทาย
ใหนกั เรียนจับคูแ สดงบทบาทสมมติเกีย่ วกับการติดตอสือ่ สาร
และใชบริการกับหนวยงานตางๆ เชน ธนาคาร โรงพยาบาล
ทีว่ า การอําเภอ โดยชวยกันเขียนบทสนทนาความยาวไมเกิน 1 หนา
กระดาษ จากนั้นออกมานําเสนอผลงานใหเพื่อนชมหนาชั้นเรียน

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน
6. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.3.1
เรื่อง การติดตอสื่อสารและการใชบริการกับ
หนวยงานตางๆ และทําชิ้นงาน/ภาระงาน
(รวบยอด) เรื่อง ทักษะในการทํางาน
7. ครูใหนกั เรียนทํากิจกรรมในแบบวัดและบันทึก
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

๔.๒ การใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ

ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ได้เปิดให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งบริการทางด้านข้อมูลและให้
ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล ให้บริการทางด้านสุขภาพและรักษาผู้ป่วย ธนาคารให้บริการ
ทางด้านการเงินและเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าทางด้านการบริหารแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ
๑) ความส�าคัญของการใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวันเราต้องมีการ
ติดต่อและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน เช่น เมือ่ นักเรียนมีอายุครบ ๗ ปี
บริบูรณ์ จะต้องไปใช้บริการที่อ�าเภอ หรือส�านักงานเขต เพื่อขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน
๒) วิธีการใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในการขอรับบริการ หรือไปใช้บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันออกไป โดยขึน้ อยูก่ บั โอกาสและความต้องการเลือกใช้บริการ
ของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งผู้ขอรับบริการควรปฏิบัติ ดังนี้
การศึกษาข้อมูล

การนัดหมายวัน เวลา สถานที่

ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะไปติดต่อ หรือ
ใช้บริการให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป
หลายครั้ง

แจ้งความประสงค์ลว่ งหน้า หรือท�าจดหมายเป็น
ทางการในกรณีที่ต้องการเจาะจงว่าจะต้องไปใช้
บริการของหน่วยงานนั้น ๆ

การเตรียมเอกสาร

การแสดงบุคลิกท่าทาง

เตรียมเอกสารให้พร้อม เช่น บัตรประจ�าตัว
ประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร หนังสือส�าคัญ
แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว

มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พูดจาสุภาพ กล่าวแสดงความขอบคุณ เพื่อให้
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เราไปติดต่อ

ขัน้ สรุป
1. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเรื่อง การ
ติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงาน
ตางๆ วา “ในการทํางานตองนําทักษะตางๆ
มาใช เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
รูจักใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางคุมคา
มีทกั ษะในการสือ่ สาร เพือ่ ใหสามารถใชบริการ
กับหนวยงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม”
2. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1

ขัน้ ประเมิน
1. ครูตรจสอบผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน
เพื่ อ ตรวจสอบความเข า ใจหลั ง เรี ย นของ
นักเรียน
2. ครูตรวจสอบใบงานที่ 1.3.1 เรื่อง การติดตอ
สื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตางๆ
3. ครูตรวจสอบชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง ทักษะในการทํางาน
4. ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมในแบบวัดและ
บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
5. ครู ป ระเมิ น ผลระหว า งการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การนําเสนอผลงาน และการสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ใ

นการท�างานต้องมีทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ โดยการสังเกต
การฟัง การซักถาม การอ่าน การศึกษาค้นคว้า การสัมภาษณ์ การรวบรวม การบันทึกข้อมูล
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากส�ารวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนปฏิบัติ
และประเมินผลการแก้ปญ
ั หา เพือ่ ให้การท�างานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในการท�างาน
ยังต้องมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า รวมทัง้ มีการ
ติดต่อสือ่ สารและการใช้บริการหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้ทา� งานร่วมกับผูอ้ น
ื่ ได้อย่างมีความสุข
และส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

9

ขอสอบเนน การคิด
ขอใดไมใชประโยชนจากการศึกษาคนควาขอมูลของหนวยงาน
ตางๆ ที่ตองการไปติดตอ
1. ชวยใหทราบถึงขัน้ ตอนการขอรับบริการจากหนวยงานตางๆ
2. ชวยใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง หรือเบอรติดตอ
3. ชวยใหทราบระยะเวลาปด-เปดการใหบริการ
4. ชวยฝกการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น
(วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปน
สิ่งที่ตองสรางขึ้นดวยตนเอง จึงไมใชประโยชนจากการศึกษา
คนควาขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่ตองการไปติดตอ)

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม การนําเสนอขอมูล โดยศึกษาเกณฑ
การวัดและประเมินผลที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของนักเรียน

การแสดง
ความคิดเห็น

การยอมรับ
ฟังคนอื่น

การทางาน
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ความมีน้าใจ

การมี
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ลาดับที่
รายการประเมิน
3
2
1
1
เนื้อหาละเอียดชัดเจน



2
ความถูกต้องของเนื้อหา



3
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย



4
ประโยชน์ที่ได้จากการนาเสนอ



5
วิธีการนาเสนอผลงาน



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

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../...............
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่่ากว่า 8
ปรับปรุง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

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
การจัดและ
ตกแต่งบ้าน
ให้น่าอยู่
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ชั่วโมง
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สื่อที่ใช้

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
-	PowerPoint

จุดประสงค์

วิธีสอน

1. อธิบายลักษณะและ
แบบเน้น
   หลักการของการจัด
การเรียนรู้
   ตกแต่งบ้านและการเลือก แบบร่วมมือ
เครื่องใช้ในการประดับ
ตกแต่งบ้านได้อย่าง
   ถูกต้อง เหมาะสม
2. จัดตกแต่งบ้านและเลือก
   เครื่องใช้ของประดับใน
   การจัดตกแต่งบ้านได้
   อย่างเหมาะสม
3. เห็นความส�ำคัญในการ
จัดตกแต่งบ้านและการ
เลือกเครือ่ งใช้ของประดับ
ในการจั ด ตกแต่ ง บ้ า น
ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่าง
เหมาะสม

ประเมิน

ทักษะที่ได้

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจใบงานที่ 2.1.1
- ประเมินการน�ำเสนอผลงาน
- สงั เกตพฤติกรรม
การท�ำงานรายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรม
การท�ำงานกลุม่
- สังเกตคุณลักษณะ
  อันพึงประสงค์

- ทักษะการสรุป
ลงความคิดเห็น
- ทักษะกระบวนการ
  แก้ปัญหา
- ทักษะการให้
  เหตุผล

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่น
ในการท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ

แผนการจัด
การเรียนรู้
แผนฯ ที่ 2
การจัดและ
ตกแต่งสวน
ในบริเวณบ้าน
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ชั่วโมง

สื่อที่ใช้

- หนังสือเรียน
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
- แบบทดสอบหลังเรียน
- แบบวัดและบันทึกผล
การเรียนรู้
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.2
- PowerPoint

จุดประสงค์

วิธีสอน

1. อธิบายความส�ำคัญและ แบบเน้น
รูปแบบของการจัด
รูปแบบการ
ตกแต่งสวนในบริเวณ
สืบเสาะ
บ้านได้ถูกต้อง
หาความรู้
2. ด�ำเนินการจัดตกแต่ง
(5Es
   สวนในบริเวณบ้านได้ Instructional
   เหมาะสมสวยงามตาม Model)
   หลักการ
3. เห็นความส�ำคัญในการ
   ดูแลรักษาและการตกแต่ง
สวนในบริเวณบ้านและ
น�ำไปปรับใช้กบั บ้านของ
ตนเองอยู่สม�่ำเสมอ

ประเมิน

ทักษะที่ได้

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

- ทักษะการสรุป
ลงความคิดเห็น
- ทักษะกระบวนการ
  แก้ปัญหา
- ทักษะการให้
  เหตุผล

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
- ซื่อสัตย์สุจริต
- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- อยู่อย่าง
พอเพียง
- มุ่งมั่น
ในการท�ำงาน
- รักความ
เป็นไทย
- มจี ติ สาธารณะ
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