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ปจจุบันมีเครื่องดื่มหลายชนิด	ทั้งน�้าผักและผลไม้	น�้าสมุนไพร	ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย	
ท�าให้ร่างกายสดชืน่	ผวิพรรณสดใส	ผูบ้รโิภคจงึควรเลอืกเครือ่งด่ืมทีเ่หมาะสมและผลติเครือ่งด่ืม
ไว้บรโิภคเอง	เพือ่ให้ได้เครือ่งดืม่ทีม่คีณุภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกาย	หรอืท�าเป็นอาชีพเสรมิ	
เพื่อสร้างรายได้

ตัวชี้วัด

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

ó
หน่วยการเรียนรู้ที่ à¤Ã×èÍ§´×èÁ

áÅÐ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

 เกร็ดแนะครู

 ครคูวรจดัการเรยีนรู โดยอธบิายเกีย่วกบัเครือ่งดืม่และการบรกิารใหนกัเรยีน

ฟง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เรื่องเครื่องดื่มและการบริการ ใชทักษะการ

แสวงหาความรูและทกัษะกระบวนการแกปญหาในการทาํงานอยางเปนขัน้ตอน 

ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม ใชทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานไดอยางประหยัดและคุมคา โดยสามารถจัดกิจกรรมได ดังนี้

 •  ใหนกัเรยีนตอบคาํถามและรวมกนัแสดงความคดิเหน็ เพือ่ใหนกัเรยีนเกดิ

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับเครื่องดื่ม

และการบริการ

 •  ใหนักเรียนจําแนกประเภทของเครื่องดื่ม อธิบายประโยชนและโทษของ

เครื่องดื่มแตละชนิดได

 • ใหนักเรียนฝกเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องดื่ม

ขัน้นาํ (เนนทกัษะกระบวนการเรยีนความรู ความเขาใจ)

1.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยการเรียนรูที่ 3

2.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 • นกัเรยีนชอบเครือ่งดืม่ชนดิใด เพราะเหตใุด 

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได

อยางอิสระ เชน ชอบดื่มนมรสจืด เพราะ

ชวยใหรางกายเจริญเติบโตและแข็งแรง 

ชวยซอมแซมสวนทีส่กึหรอ ชอบดืม่นํา้ผลไม

เพราะดื่มแลวใหความรูสึกสดช่ืน ทั้งยังมี

คุณคาทางโภชนาการสูงอีกดวย ชอบดื่ม

นํ้าอัดลม เพราะดื่มแลวใหความรูสึกสดชื่น 

กระปรี้กระเปรา และมีรสชาติอรอย ชอบ

ดื่มนํ้าเปลา เพราะมีประโยชนตอรางกาย

และเปนสิง่ทีจ่าํเปนตอรางกายเปนอยางยิง่)

3.  ครูอธิบายเพ่ิมเติมวา “เคร่ืองด่ืมที่นักเรียน

ชื่นชอบมีทั้งเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย

และเครื่องดื่มที่ใหโทษตอรางกาย หากดื่มใน

ปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งในปจจุบันมีเครื่องดื่ม

ที่ผลิตและจําหนายอยูหลายชนิด จึงควรเลือก

ดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย เพราะ

จะชวยใหรางกายแข็งแรงและเจริญเติบโตได

อยางสมบูรณ”

4.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 •  หากที่บานปลูกผักสวนครัวไวหลายชนิด 

นักเรียนจะนําผักเหลานั้นมาประกอบเปน

เครื่องดื่มชนิดใดไดบาง และจะมีข้ันตอน

ในการทําอยางไร 

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได

อยางอิสระ เชน ทํานํ้าขิงมะนาว โดยมี

ขั้นตอนการทํา คือ เตรียมนํ้าอุน 1 แกว 

ฝานเหงาขิงขนาด 1
2  นิ้ว นําไปแชนํ้าอุน

นาน 3-5 นาที ฝานมะนาวเปนชิ้นบางๆ นํา

ลงไปแช หากตองการใหมีรสชาติหวานให

เติมนํ้าผึ้งลงไปตามตองการ)

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา

T38

โซน 1

โซน 2

โซน 3

ค�ำแนะน�ำกำรใช้

โซน 2

	 โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ

ครู	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ช่วยครูเตรียมสอน

 เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู	ข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	แนวทางการจัด

กิจกรรมและอื่น	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 นักเรียนควรรู

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา	ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้

กับนักเรียน

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ช่วยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1

	 คู่มือครู	รายวิชา	การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ม.2	จัดท�าขึ้น

เพื่อให้ครูผู ้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน	

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพผู้เรียน	 ตาม

นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

คําแนะนําการใช  ชวยสรางความเขาใจ เพื่อใชคู มือครูได

อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คําอธิบายรายวิชา แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ซึง่ครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดัตามทีห่ลกัสตูร

กําหนด

Pedagogy ชวยสรางความเขาใจในกระบวนการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภาพรวมของการ

จัดการเรียนการสอนทั้งหมดของรายวิชากอนที่จะลงมือ

สอนจริง

Chapter Overview ชวยสรางความเขาใจและเหน็ภาพรวม

ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย

ขอสอบเนนการคิด เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน

สูการสอบในระดับตาง ๆ

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต

ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม



ขอสอบเนน การคิด

	๑ ชนิดของเครื่องดื่ม
 ปจจบุนัเครือ่งดืม่ทีผ่ลติและจ�าหน่ายอยู ่โดยทัว่ไปมมีากมาย

หลายชนิด ทั้งแบบที่มีประโยชน์และแบบที่อาจเป็นอันตราย

ต่อร่างกาย ดงันัน้ เพือ่สขุภาพทีด่แีละเป็นทีต้่องการของผูบ้รโิภค

ผู ้ผลิตควรเลือกผลิตเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของ

ผู้บริโภคให้มากที่สุด

 ในการเลือกบริโภคเครื่องด่ืม ผู้บริโภคควรเลือกบริโภค

เครือ่งดืม่ทีม่ปีระโยชน์ มคีณุค่าต่อร่างกาย และมคีวามเหมาะสม

กับตนเอง เพราะเครื่องด่ืมเหล่าน้ันจะช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแรงของร่างกาย เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยพัฒนา

การเจรญิเติบโตของร่างกายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เครือ่งด่ืม

โดยทั่วไป มีดังนี้

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÁÕ¢Ñé¹µÍ¹ ËÃ×ÍÇÔ̧ Õ¡ÒÃ
»ÃÐ¡Íºà¤Ã×èÍ§´×èÁà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
äÇŒºÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ÍÂ‹Ò§äÃ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

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

นํ้าดื่ม

นํ้าหวานผสมสี นํ้าหวานอัดแกส

นํ้าแร่

	 น�้าสะอาด	ปราศจากเชื้อโรค
พยาธิ	 และสารเคมีท่ีมีพิษต่อ
ร ่างกาย	 มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก
ได้ก�าหนดไว้	 ไม่มีรสชาติ	 และไม่
อัดลม

	 เครื่องดื่มที่	ไม่มีแอลกอฮอล์	
ประกอบด้วยน�้าตาลละลายน�้า	
มีการแต่งสี	กลิ่น	รส	และใส่สาร
กันเสีย	ก่อนดื่มต้องมีการเติมน�้า
ให้เจือจางก่อน

	 น�้าท่ี	ได้จากแหล่งน�้าท่ีเกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติมีแร่ธาตุ
บางชนิดผสมอยู ่	ในปริมาณที่
เหมาะสม	 แร่ธาตุที่ส�าคัญ	 เช่น	
แคลเซยีม	ฟลูออไรด์	แมกนเีซยีม

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

เคร่ืองดื่ม
และการบริการ

33

นํ้าดื่ม นํ้าแร่

กันเสีย	ก่อนดื่มต้องมีการเติมน�้า
มีการแต่งสี	กลิ่น	รส	และใส่สาร

1 2

3

ขัน้สอน 
ขัน้ท่ี 1 สังเกต ตระหนกั

1.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 •  เครื่องดื่มแบงออกเปนกี่ชนิด และมีชนิดใด

ที่นักเรียนเคยดื่ม 

    (แนวตอบ เครื่องดื่มจะมีเกณฑในการแบง

ชนดิหลายวธิ ีเชน แบงออกเปน 5 กลุมหลกั

ไดแก กลุมนํา้ดืม่และนํา้แร กลุมซอฟตดรงิก

เชน โซดา โคลา นํ้าผักและผลไม กลุม

นํ้าหวาน เชน นํ้าหวานผสมสี นํ้าหวาน

อดัแกส กลุมนม เชน นมปรงุแตง นมเปรีย้ว 

นํ้านมจากพืช และกลุมอื่นๆ เชน ชา กาแฟ 

โกโก ซ่ึงเครื่องดื่มที่เคยดื่มมีหลายชนิด 

เชน นํ้าแร นํ้าผักและผลไม นมเปรี้ยว 

นํ้าอัดลม นํ้าหวานผสมสี โกโก)

2.  ครูใหนักเรียนดูภาพเครื่องดื่มชนิดตางๆ 

และใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวา

เครื่องดื่มชนิดใดมีประโยชนตอรางกายและ

เครือ่งดืม่ชนดิใดหากบรโิภคมากเกนิไปจะเปน

อันตรายตอรางกาย

3.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 •  นกัเรยีนจะมวีธีิในการเลอืกบรโิภคเครือ่งดืม่

เพื่อใหเกิดประโยชนตอรางกายไดอยางไร

    (แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได

อยางอสิระ เชน การเลือกเครือ่งด่ืมเพือ่ใหเกดิ

ประโยชนตอรางกาย ควรเลือกดื่มนํ้าเปลา

เพราะมปีระโยชนตอรางกาย ชวยเผาผลาญ

พลังงาน ชวยขับถายของเสียโดยเฉพาะ

ไขมนัทีต่องกาํจดัออก ทาํใหรางกายทาํงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น)

4.  ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิด

ของเครื่องดื่ม จาก PowerPoint ม.2 

หนวยการเรียนรูที่ 3

 นักเรียนควรรู

 1 นํ้าดื่ม ในแตละวันควรดื่มนํ้าใหเพียงพอตอความตองการของรางกาย 

และดื่มใหถูกเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกรางกาย คือ ดื่มนํ้าใหไดวันละ 

6-9 แกว ดื่มนํ้า 2 แกว เมื่อตื่นนอน ชวยกระตุนการทํางานของอวัยวะภายใน 

ด่ืมนํ้า 1 แกว กอนม้ืออาหาร 30 นาที ชวยใหระบบการยอยอาหารดีขึ้น 

ดื่มนํ้า 1 แกว กอนอาบนํ้า ชวยลดความดันโลหิต ดื่มนํ้า 1 แกว กอนเขานอน 

ชวยหลีกเลี่ยงภาวะเสนเลือดในสมองแตก

 2 นํ้าแร เปนแหลงนํ้าธรรมชาติที่อุดมไปดวยแรธาตุหลายชนิด โดยสิ่งที่

ทําใหนํ้าแรมีความแตกตางไปจากนํ้าดื่มก็คือปริมาณแรธาตุที่มีอยูนอยกวา 

ควรดื่มนํ้าแรในปริมาณที่เหมาะสม เพราะหากมีแรธาตุเขาไปสะสมอยูมาก 

จะทําใหรางกายเสียสมดุล

 3 สารกันเสีย เรียกอีกอยางหนึ่งวา “สารกันบูด” หรือ “วัตถุกันเสีย” 

(Presevatives) เปนสารเคมีท่ีนยิมนาํมาใชในการถนอมอาหาร ทาํหนาทีใ่นการ

ยับยั้ง หรือทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเกิดการเนาเสีย

บุคคลในขอใดเลือกบริโภคเครื่องดื่มไดอยางเหมาะสม
1. นลินจะเลือกดื่มเฉพาะนํ้าแรเทานั้น
2. นาราดื่มนมรอนกอนนอนเปนประจําทุกคืน
3. นาธานซื้อกาแฟเย็นมาดื่มอยางนอยวันละ 4 แกว
4. นภัทรชอบชวนเพื่อนไปดื่มสุราหลังเลิกงานทุกวันศุกร

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 2. เพราะการด่ืมนมกอนนอนมี

ประโยชนในหลายๆ ดาน เชน แกอาการนอนไมหลบั ทาํใหนอนหลบั

สบาย ชวยเสรมิสรางความแขง็แรงใหกับกระดูก ปองกนัอาการเปน

ตะคริว ปองกันโรคหัวใจ แกปวดทองประจําเดือน แกปวดศีรษะ 

ชวยแซมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย ปรับสมดุลการทํางาน

ของระบบลําไส ฯลฯ)

สรปุ ประเมนินาํ สอน

T39

โซน 1

โซน 2

โซน 3

	 ประกอบด้วยแนวทางส�าหรับการจัดกิจกรรมและ

เสนอแนะแนวข้อสอบ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ครผููส้อน

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

	 แนวทางการวัดและประเมินผล

เสนอแนะแนวทางการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นกัเรยีนตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัท่ีหลกัสตูรก�าหนด

	 บูรณาการอาเซียน

ความรู้เสริมหรือการเชื่อมโยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาคม

อาเซียน

	 สื่อ	Digital

การแนะน�าแหล่งเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าจากสื่อ	Digital	ต่าง	ๆ

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

 กิจกรรม 21st Century Skills

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้มาสร้างชิ้นงาน	

หรอืท�ากจิกรรมรวบยอดเพือ่ให้เกดิคณุลกัษณะท่ีระบใุนทักษะ

แห่งศตวรรษที่	21

 ขอสอบเนนการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด	 มีทั้งปรนัย-อัตนัย	 พร้อม

เฉลยอย่างละเอียด

 กิจกรรมเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 กิจกรรมทาทาย

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม	เพือ่ต่อยอดส�าหรบันกัเรยีน

ทีเ่รียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว		และต้องการท้าทายความสามารถใน

ระดับที่สูงขึ้น

 กิจกรรมสรางเสริม

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมซ่อมเสรมิส�าหรบันกัเรยีนที่

ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

 กิจกรรม Mini Project

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่

ได้รับมาออกแบบชิ้นงานตามความสนใจ	1	ชิ้น

	 โดยใช้หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 และแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ม.2 ของบรษิทั	 อกัษรเจรญิทศัน์	 อจท.	 จ�ากดั	 เป็นส่ือหลัก	(Core	 Material)	 ประกอบการสอน	 และการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน	ดังนี้



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2	 เวลาเรียน	40	ชั่วโมง	/	ปี

	 ศึกษา	ค้นคว้า	รวบรวม	สังเกต	ส�ารวจ	บันทึก	และแสวงหาความรู	้เพื่อใช	้ในการพัฒนาการท�างาน	การจัด	

และตกแต่งบ้าน	 การดูแลรักษาและตกแต่งสวน	 การจัดการผลผลิต	 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน		

การเตรียม	ประกอบ	จดัตกแต่ง	และบรกิารเคร่ืองดืม่	การเลีย้งสัตว์	การประดษิฐ์ของใช้	ของตกแต่งจากวัสดใุนโรงเรยีน	

หรอืท้องถิน่		การตดิต่อส่ือสารและใช้บรกิารกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	มจีติส�านึกในการท�างานและใช้ทรพัยากรในการปฏบิตัิ

งานอย่างประหยดัและคุม้ค่า	มกีารเสรมิสร้างประสบการณ์อาชพี	การเตรยีมตวัเข้าสูอ่าชพี	และมทีกัษะพ้ืนฐานท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ	

	 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท�างาน	 มีทักษะกระบวนการท�างาน	 ทักษะการจัดการ		

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	 ทักษะการท�างานร่วมกัน	 และทักษะการแสวงหาความรู	้ สามารถน�าความรู้มาประยุกต์	

ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	และค่านยิมทีเ่หมาะสม	รวมถงึมจีติส�านกึ

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

	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนน�าไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนา	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	 โดยสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเรียน	 รายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลย	ีชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2	(ฉบับประกัน)	ที่ทางบริษัท	อักษรเจริญทัศน์	อจท.	จ�ากัด	จัดพิมพ์จ�าหน่าย	

เพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตัวชีว้ดั	กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีตามหลกัสตูรแกนกลาง	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	(Instructional	Design)	เน้นกระบวนการปฏิบัติ	โดยใช้

โครงการเป็นหลัก	(Project-Based	Instruction)

รูปแบบกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรปฏิบัติ

เทคนิคกำรสอนวิธีกำรสอน

•	 การใช้ค�าถาม
•	 การเล่นเกม
•	 การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด
•	 การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ทักษะที่ใช้

•	 การท�างานร่วมกัน
•	 การวิเคราะห์
•	 การมีความคิดสร้างสรรค์
•	 การคิดอย่างมีเหตุผล
•	 การสังเกต
•	 การสืบค้น

•	 แบบบรรยาย
•	 การสาธิต
•	 การอภิปรายกลุ่มย่อย
•	 การแสดงบทบาทสมมติ
•	 การใช้กรณีตัวอย่าง
•	 การใช้สถานการณ์จ�าลอง
•	 การใช้ศูนย์การเรียนรู้
•	 การลงมือปฏิบัติ

	 ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู	้	

ความเข้าใจ	 มีทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	 น�าความรู้เก่ียวกับการด�ารงชีวิต	

และการอาชีพมาประยุกต์	ใช้	ในการท�างานได้อย่างสร้างสรรค์	 เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ	 รักการท�างาน	

มีเจตคติที่ดีต่อการท�างาน	สามารถด�ารงชีวิตอยู่	ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข

	 ผู้จัดท�าจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก	 ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้ผู้เรียน

แสวงหาประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจ�าวัน	 โดยใช้ศักยภาพที่ตนเองมี	ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดงานท่ีท�า	มุง่ให้ผูเ้รยีนได้	ใช้ทกัษะการสบืค้นและการปฏบิตัจิรงิ	เพือ่เป็นพืน้ฐานไปสูก่ารปฏบิตังิานอ่ืน	ๆ 	ในการ

ด�ารงชีวิต	ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คู่มือครู 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ม.2



กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ม.2
หน่วย

กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำ 
ที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

1
ทักษะในการ

ทำางานเพื่อการ
ดำารงชีวิต  

1.	ใช้ทักษะการแสวงหา	

	 ความรู ้	 เพื่อพัฒนา	

	 การท�างาน		

2.	ใช้ทักษะกระบวนการ	

	 แก้ปัญหาในการ	 	

	 ท�างาน

3.		มีจิตส�านึกในการ

ท�างานและใช้

ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

1.	ทักษะการสรุป	

	 ลงความคิดเห็น

2.	ทักษะกระบวนการ	

	 แก้ปัญหา

3.	ทักษะการให้เหตุผล

7
ชั่วโมง

	1.	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

	2.	ตรวจใบงานที	่1.1.1	เรื่อง	กระบวนการ

	 	ท�างาน

	3.		ตรวจใบงานที	่1.3.1	เรือ่ง	การตดิต่อสือ่สาร	

และการใช้บริการกับหน่วยงานต่าง	ๆ

	4.	ตรวจแผนผังมโนทัศน์	เรื่อง	วิเคราะห์ผล	

	 	ของการน�าคณุธรรม	จรยิธรรม	และการใช้	

	 	ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

	5.	การน�าเสนอผลงาน

	6.	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็นรายบคุคล

	7.	สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่ม

	8.	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	9.	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	หนังสือเรียนการงานอาชีพ	

	 และเทคโนโลยี	ม.2

-	แบบวัดและบันทึกผล

	 การเรียนรู้การงานอาชีพ	

	 และเทคโนโลยี	ม.2

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

2
การจัดตกแต่ง

บ้านและ 
บริเวณบ้าน

1.	ใช้ทักษะการแสวงหา	

	 ความรู ้	 เพื่อพัฒนา	

	 การท�างาน		

2.	ใช้ทักษะกระบวนการ	

	 แก้ปัญหาในการ	 	

	 ท�างาน

3.		มีจิตส�านึกในการ

ท�างานและใช้

ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

1.	ทักษะการสรุป	 	

	 ลงความคิดเห็น

2.	ทักษะกระบวนการ	

	 แก้ปัญหา

3.	ทักษะการให้เหตุผล

5
ชั่วโมง

	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�าเสนอผลงาน

	6.	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็นรายบุคคล

	7.	สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่ม

	8.	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

	9.	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	ม.2

-	แบบวัดและบันทึกผล

	 การเรียนรู้การงานอาชีพ	

	 และเทคโนโลยี	ม.2

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

3
เครื่องดื่ม 

และการบริการ

1.	ใช้ทักษะการแสวงหา	

	 ความรู ้	 เพื่อพัฒนา	

	 การท�างาน		

2.	ใช้ทักษะกระบวนการ	

	 แก้ปัญหาในการ	 	

	 ท�างาน

3.		มีจิตส�านึกในการ

ท�างานและใช้

ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า

1.	ทักษะการสรุป	 	

	 ลงความคิดเห็น

2.	ทักษะกระบวนการ	

	 แก้ปัญหา

3.	ทักษะการให้เหตุผล

5
ชั่วโมง

	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.		ตรวจใบงานที่	3.3.2	เรื่อง	การบริการ

เครื่องดื่ม

	6.		ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน	(รวบยอด)	

	 	เรื่อง	เครื่องดื่มและการบริการ

	7.		การน�าเสนอผลงาน

	8.		สังเกตพฤติกรรมการท�างานรายบุคคล

	9.		สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

	10.		สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

11.	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	หนังสือเรียนการงานอาชีพ	

	 และเทคโนโลยี	ม.2

-	แบบวัดและบันทึกผล

	 การเรียนรู้การงานอาชีพ	

	 และเทคโนโลยี	ม.2

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

Teacher Guide Overview



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำ 

ที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

4
งานช่างในบ้าน

1.	ใช้ทักษะการแสวงหา	
	 ความรู ้	 เพื่อพัฒนา	
	 การท�างาน		
2.	ใช้ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหาในการ	 	
	 ท�างาน
3.		มีจิตส�านึกในการ

ท�างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

1.	ทักษะการสรุป	
	 ลงความคิดเห็น
2.	ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหา
3.	ทักษะการให้เหตุผล 5

ชั่วโมง

	1.	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
	2.		ตรวจป้ายนิเทศ	เรื่อง	การฝึกงานช่าง
	3.	ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน	(รวบยอด)
		 	เรื่อง	ซ่อมได้
	4.	การน�าเสนอผลงาน
	5.	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็นรายบุคคล
	6.	สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่ม
	7.	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
	8.	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	ม.2

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

5
การประดิษฐ์

ของใช้จากวัสดุ 
ในท้องถิ่น

1.	ใช้ทักษะการแสวงหา	
	 ความรู ้	 เพื่อพัฒนา	
	 การท�างาน		
2.	ใช้ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหาในการ	 	
	 ท�างาน
3.		มีจิตส�านึกในการ

ท�างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

1.	ทักษะการสรุป	
	 ลงความคิดเห็น
2.	ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหา
3.	ทักษะการให้เหตุผล

8
ชั่วโมง

	1.	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
	2.	ตรวจใบงานที	่5.1.1	เรื่อง	การวางแผน
				ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
	3.	ตรวจการประดษิฐ์แจกนัจากขวดพลาสตกิ
	4.	ตรวจการสร้างบรรจภุณัฑ์ของงานประดษิฐ์
	5.	ตรวจการจดัจ�าหน่ายผลงานประดิษฐ์
	6.	ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน	(รวบยอด)		
	 	เรื่อง	การจัดจ�าหน่ายงานประดิษฐ์
	7.	การน�าเสนอผลงาน
	8.	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็นรายบุคคล
	9.	สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่ม
	10.	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
	11.	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	ม.2

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

6
การเลี้ยงสัตว์ 
ในบริเวณบ้าน

1.	ใช้ทักษะการแสวงหา	
	 ความรู ้	 เพื่อพัฒนา	
	 การท�างาน		
2.	ใช้ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหาในการ	 	
	 ท�างาน
3.		มีจิตส�านึกในการ

ท�างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า

1.	ทักษะการสรุป	 	
	 ลงความคิดเห็น
2.	ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหา
3.	ทักษะการให้เหตุผล

6
ชั่วโมง

	1.	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
	2.		ตรวจใบงานที่	6.1.1	เรื่อง	สัตว์เลี้ยงใน
					บริเวณบ้าน
	3.	ตรวจใบงานที	่6.2.1	เรื่อง	การเลี้ยงปลา
					สวยงาม
	4.	ตรวจใบงานที	่6.3.1	เรื่อง	การวางแผน	
	 	เลี้ยงไก่ไข่
	5.	ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน	(รวบยอด)	
	 	เรือ่ง	การวางแผนเลีย้งสตัว์ในบรเิวณบ้าน
	6.	การน�าเสนอผลงาน
	7.	สงัเกตพฤตกิรรมการท�างานเป็นรายบุคคล
	8.	สังเกตพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่ม
	9.	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
10.	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	ม.2

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

7
การเสริมสร้าง
ประสบการณ์

เพื่อเข้าสู่อาชีพ  

1.	อธบิายการเสรมิสร้าง	
	 ประสบการณ์อาชีพ		
2.	ระบุการเตรียมตัว	
	 เข้าสู่อาชีพ
3.		มีทักษะพื้นฐานที่

จ�าเป็นส�าหรับการ
ประกอบอาชีพที่
สนใจ

1.	ทักษะการสรุป	 	
	 ลงความคิดเห็น
2.	ทักษะกระบวนการ	
	 แก้ปัญหา
3.	ทักษะการให้เหตุผล 4

ชั่วโมง

	1.	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
	2.		ตรวจใบงานที่	7.2.1	เรื่อง	การเตรียม

ความพร้อมก่อนการสมัครงาน
	3.	ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน	(รวบยอด)	
	 	เรื่อง	การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ
	4.	การน�าเสนอผลงาน
	5.	สังเกตพฤติกรรมการท�างานรายบุคคล
	6.		สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม
	7.	สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
	8.		ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี	ม.2

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



สำรบัญ

Chapter Title Chapter 
Overview

Teacher
Script

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1  ทักษะในกำรท�ำงำนเพื่อกำร
ด�ำรงชีวิต

T2-T3 T4

	 •	ทักษะเพื่อพัฒนาการท�างาน

	 •	คุณธรรมและจริยธรรมในการท�างาน

	 •	การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

	 •	การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่าง	ๆ

T5-T8

T8

T9

T10-T11

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2 กำรจัดตกแต่งบำ้นและ  

    บริเวณบำ้น

T12-T13   T14

	 •	ประเภทของบ้าน

	 •	ลักษณะของบ้านที่น่าอยู่

	 •	หลักการจัดและตกแต่งบ้าน

	 •	 เครื่องใช้และของประดับในการจัดและตกแต่งบ้าน

	 •	การจัดและตกแต่งบ้าน

	 •	การจัดและตกแต่งสวนในบริเวณบ้าน

T15

T16

T17-T19

T20-T22

T23-T25

T26-T35

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 3 เครื่องดื่มและกำรบริกำร T36-T37   T38

	 •	ชนิดของเครื่องดื่ม

	 •	หลักการเลือกบริโภคเครื่องดื่ม

	 •	การประกอบเครื่องดื่ม

	 •	ตัวอย่างการประกอบเครื่องดื่ม

	 •	การจัดและตกแต่งเครื่องดื่ม

	 •	การบริการเครื่องดื่ม

T39-T41

T42

T43-T45

T46-T49

T50-T51

T52-T53

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 4  งำนช่ำงในบ้ำน T54-T55   T56

	 •	ความส�าคัญของงานช่างในบ้าน

	 •	ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานช่างในบ้าน

	 •	 งานช่างในบ้านที่ส�าคัญ

	 •	ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่างในบ้าน

	 •	ตัวอย่างการปฏิบัติงานช่างในบ้าน

T57

T57

T58

T58-T59

T60-T73



Chapter Title Chapter
Overview

Teacher
Script

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5 กำรประดิษฐของใช้จำกวัสดุ 

    ในท้องถิ่น

T74-T75 T76

	 •	ความส�าคัญของการประดิษฐ์ของใช้	ของตกแต่ง

	 •	ประโยชน์ที่ได้รับจากการประดิษฐ์ของใช้	ของตกแต่ง

	 •	หลักการประดิษฐ์ของใช้	ของตกแต่ง

	 •	 	ตัวอย่างการประดิษฐ์ของใช้	 ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน	

หรือท้องถิ่น

	 •	การจัดการกับผลงานประดิษฐ์

	 •	การจัดจ�าหน่ายผลงานประดิษฐ์

T77

T77

T78-T79

T80-T87

T88-T92

T93-T99

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6 กำรเลี้ยงสัตวในบริเวณบ้ำน T100-T101 T102

	 •	ความส�าคัญของการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

	 •	ปจจัยของการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

	 •	ประเภทของสัตว์เลี้ยงในบริเวณบ้าน

	 •	ตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน

T103

T104

T104

T105-T121

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7 กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ 

    เพื่อเข้ำสู่อำชีพ

T122-T123 T124

	 •	การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

	 •	การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

T125-T131

T132-T138

บรรณำนุกรม	 	 T139-T140



Chapter Overview

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 

ทักษะเพื่อการ

ท�างาน

3 
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียน 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย	ีม.2

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย	ีม.2

-  PowerPoint

1.		อธิบายทักษะการ

แสวงหาความรู้และ

กระบวนการแก้ปัญหา

ในการท�างานได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม	

2.	ใช้ทักษะการแสวงหา

			ความรู้และกระบวนการ

			แก้ปัญหาในการท�างาน	

	 ได้อย่างเหมาะสม	

3.	มีความกระตือรือร้น 

	 ที่จะแสวงหาความรู้	

	 และแก้ปัญหาตาม

			กระบวนการในการ

			ท�างานได้อย่าง 

	 เหมาะสม	

แบบเน้น

กระบวนการ

อุปนัย

-		ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจใบงานที่	1.1.1

-		ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-		สงัเกตพฤตกิรรมการท�างาน

รายบคุคล

-	สงัเกตพฤตกิรรม

		การท�างานกลุม่	

-	สงัเกตคณุลกัษณะ

		อนัพงึประสงค์	

-		ทักษะการสรุป 

ลงความคิดเห็น

-	ทกัษะกระบวนการ

		แก้ปัญหา

-	ทักษะการให้

		เหตุผล

-		รักชาติ	ศาสน์	

กษัตริย์

-		ซื่อสัตย์สุจริต

-		มีวินัย

-		ใฝ่เรียนรู้

-		อยู่อย่าง 

พอเพียง

-		มุ่งมั่นในการ

ท�างาน

-		รักความ 

เป็นไทย

-		มจีติสาธารณะ

แผนฯ ที่ 2

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

การใช้ทรัพยากร

ในการปฏิบัติงาน

2 
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียน 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย	ีม.2

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย	ีม.2

- PowerPoint

1.		บอกคณุธรรม	จรยิธรรม	

และการใช้ทรพัยากรท่ีมี

			ความส�าคัญในการ

			ปฏิบัติงานได้อย่าง			

			เหมาะสม	

2.	วิเคราะห์ผลของการน�า

			คุณธรรม	จริยธรรม		

	 และการใช้ทรัพยากร 

	 ในการปฏิบัติงานได้	

	 อย่างถูกต้อง	

3.	ปฏิบัติงานโดยน�า

			คุณธรรม	จริยธรรม		

	 และการใช้ทรัพยากร	

	 อย่างคุ้มค่ามาใช้ในการ

			ปฏิบัติงานได้อย่าง	

			เหมาะสม	

4.	มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

			คุณธรรม	จริยธรรม		

	 และการใช้ทรัพยากร	

	 อย่างคุ้มค่าในการ		

	 ปฏิบัติงานที่จะน�าไป	

	 ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	

แบบเน้น

กระบวนการ

สร้างความ

ตระหนัก

-	ตรวจแผนผังมโนทัศน์

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างาน		

		รายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม	

-	สังเกตคุณลักษณะ

		อันพึงประสงค์	

-	ทักษะการสรุป 

	 ลงความคิดเห็น

-	ทกัษะกระบวนการ

		แก้ปัญหา

-	ทักษะการให้

		เหตุผล

-		รักชาติ	ศาสน์	

กษัตริย์

-		ซื่อสัตย์สุจริต

-		มีวินัย

-		ใฝ่เรียนรู้

-		อยู่อย่าง 

พอเพียง

-		มุ่งมั่นในการ

ท�างาน

-		รักความ 

เป็นไทย

-		มจีติสาธารณะ
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 3

การติดต่อ

สื่อสารและ 

การใช้บริการกับ

หน่วยงานต่าง ๆ  

2
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียน 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ม.2

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	แบบวัดและบันทึกผล

		การเรียนรู้

	 การงานอาชีพและ		

	 เทคโนโลยี	ม.2

-  PowerPoint

1.		อธิบายความส�าคัญ 

วิธีการติดต่อสื่อสาร

และการใช้บริการกับ

หน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้

อย่างถูกต้อง	

2.		ติดต่อสื่อสารและใช้

บริการกับหน่วยงาน

ต่าง	ๆ 	ได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสม	

3.		เห็นความส�าคัญ 

ของการติดต่อสื่อสาร 

และการใช้บริการกับ 

หน่วยงานต่าง	ๆ 	 

และน�าไปปฏิบัติ 

อย่างสม�า่เสมอในการ 

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

แบบเน้น

กระบวนการ

อุปนัย

-		ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	ตรวจใบงานที่	1.3.1

-	ตรวจชิ้นงาน	/ภาระงาน	

	 (รวบยอด)	

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างาน		

		รายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม 

	 การท�างานกลุ่ม	

-	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	ทักษะการสรุป 

	 ลงความคิดเห็น

-	ทกัษะกระบวนการ

		แก้ปัญหา

-	ทักษะการให้

		เหตุผล

-		รักชาติ	ศาสน์	

กษัตริย์

-		ซื่อสัตย์สุจริต

-		มีวินัย

-		ใฝ่เรียนรู้

-		อยู่อย่าง 

พอเพียง

-		มุ่งมั่นในการ

ท�างาน

-		รักความ 

เป็นไทย

-		มจีติสาธารณะ
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ในการท�างานเพื่อการด�ารงชีวิต	 อาจมีปัญหาที่ต้องแก้ไข	 เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย
ซึ่งต้องใช้ทักษะหลากหลายทั้งทักษะการแก้ปัญหา	 ทักษะการสื่อสาร	 และอ่ืน	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)

ñ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

à¾×èÍ¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµ

ขัน้นาํ (เนนกระบวนการอปุนยั) 

1.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

หนวยการเรียนรูที่ 1

2.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา

  •  หากตองทํางานรวมกบัผูอืน่ ควรนาํทกัษะใด

มาประยกุตใช เพือ่ใหการทาํงานสาํเรจ็ลลุวง

ตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

   (แนวตอบ ควรนําทักษะการทํางานรวมกัน

มาประยุกตใชในการทํางานรวมกับผู อื่น 

ซึ่งทักษะนี้จะมีการเลือกหัวหนากลุมจาก

สมาชิกภายในกลุม มีการกําหนดเปาหมาย

และวางแผนการทํางานรวมกัน มีการแบง

หนาที่การทํางานตามความถนัดและความ

สามารถของแตละบุคคล มีการติดตามและ

ประเมินผล เพื่อนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุง

แก ไขผลงานใหเกิดความสมบูรณและ

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น)

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “การทํางานรวมกับผูอื่น

จะกอใหเกิดทักษะตางๆ อยางหลากหลาย 

เชน การทําสิ่งประดิษฐเขาแขงขัน การขับรอง

เพลงประสานเสียง การทํางานกลุมตามท่ีได

รับมอบหมาย”

4.  ครนูาํสิง่ประดษิฐท่ีเปนของใช ของตกแตงจาก

วัสดุในทองถิ่นมาใหนักเรียนดู เพื่อใหนักเรียน

ฝกการสังเกตและเรียนรูจากตัวอยาง จากนั้น

ครูอธิบายเสริมวา “ส่ิงประดิษฐช้ินน้ีคือส่ิงใด 

วิธีการประดิษฐและวัสดุในทองถิ่นท่ีนํามาใช

คือสิ่งใด หาไดจากแหลงใด เพราะเหตุใดจึง

เลือกใชวัสดุชนิดนี้ สิ่งประดิษฐนี้มีประโยชน

ตอการดํารงชีวิตประจําวันอยางไร”

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรจัดการเรียนรู โดยอธิบายเกี่ยวกับทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตใหนักเรียนฟง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเร่ืองทักษะในการทํางาน

ที่มากขึ้น ใชทักษะเพื่อพัฒนาการทํางานไดอยางถูกตองและเหมาะสม มีทักษะการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีคุณธรรม

และจรยิธรรมในการทํางาน ใชทรพัยากรในการปฏบิตังิานไดอยางประหยดัและคุมคา สามารถตดิตอสือ่สารและใชบรกิารกับหนวยงานตางๆ ได โดยสามารถ

จัดกิจกรรมได ดังนี้

 • ใหนักเรียนตอบคําถามและรวมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต

 •  ใหนักเรียนเขียนบันทึกเกี่ยวกับปญหาในการทํางานของนักเรียนที่ผานมา เพื่อวิเคราะหถึงปญหาในการทํางานและทําการแกปญหาไดอยางถูกตอง

และถูกวิธี

 • ใหนกัเรยีนทําแผนพบันาํเสนอวธิกีารตดิตอสือ่สารกบัหนวยงานตางๆ เพือ่ใหสามารถตดิตอสือ่สารกบัหนวยงานดงักลาวไดอยางถกูตองและเหมาะสม

สรปุ ประเมนินาํ สอนนํา
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ขอสอบเนน การคิด

 ๑ ทักษะเพื่อพัฒนาการทำางาน
 การน�าความรู้ ความสามารถ เทคนิค วิธีการต่าง ๆ  มาใช้

ในวชิาการงานอาชพีฯ ผูป้ฏบิตังิานจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถ

ในการท�างาน มีทักษะการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาและบริหารจัดการได้ดี 

มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวและท�างานร่วมกับเพื่อนและ

ผู้อื่นได้ เพื่อให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้อง

เรียนรู้และพัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทักษะเพื่อการ

พัฒนาการท�างานที่ส�าคัญ มีดังนี้

	 ๑.๑	 ทักษะการแสวงหาความรู้
 การท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่

ตลอดเวลา เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง การแข่งขนั จงึต้อง

แสวงหาความรู ้เพือ่น�าความรูม้าใช้และพฒันาการท�างาน

	 	 ๑)	วธิกีารแสวงหาความรู้	เป็นการศกึษาหาความรู้

การฝกฝน เพือ่ให้งานมปีระสทิธภิาพ น�าความรูม้าประยกุต์ใช้ใน

การท�างานได้อย่างเหมาะสม โดยวิธีการแสวงหาความรู้ มีดังนี้

ËÒ¡µŒÍ§·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹
¤ÇÃ¹Ó·Ñ¡ÉÐã´ÁÒãªŒ à¾×èÍ
ãËŒ·Ó§Ò¹ÅØÅ‹Ç§µÒÁ·Õèä´ŒÃÑº
ÁÍºËÁÒÂÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีขั้นตอน คือ การสังเกตและประเมินทางเลือก เชน
 - การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตางๆ
■ การมีจิตสํานึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

	 •		พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น	หรือ
สิ่งที่ได้พบอย่างใส่ใจ	

	 •		วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอื่น	ๆ

	 •		เมื่อเกิดข้อสงสัยควร
	 	 ซักถามทันที	
	 •		ซักถามด้วยเหตุผล	 เพ่ือ

ให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
นั้น	ๆ

	 •		รบัฟังผูอ้ืน่อย่างเปดใจ	และ
ไม่มีอคติ	

	 •		จบัประเดน็จากผูพ้ดู	พร้อม
ตั้งค�าถามจากสิ่งที่ได้ฟัง

	 •		ศกึษาหาความรูจ้ากเอกสาร	
ต�ารา	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่าง	ๆ 	

	 •		น�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้
ในการท�างาน

การสังเกต

การซักถาม

การฟัง

การอ่าน

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

๓

ในการท�างาน มีทักษะการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน 

 การท�างานให้ประสบผลส�าเร็จ จะต้องพัฒนาตนเองอยู่

ต�ารา	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1

2

3

ขัน้นาํ 
5.  ครูถามนักเรียนวา 

  •  นักเรียนจะมีวิธีการอยางไร เพื่อใหทราบวา

ในทองถิ่นของตนมีการนําวัสดุในทองถ่ิน

ชนิดใดมาประดิษฐของใช ของตกแตง

   (แนวตอบ คําตอบขึ้นอยู กับดุลยพินิจของ

นักเรียน) 

  •  ในปจจุบันมีชองทางในการแสวงหาความรู

ที่หลากหลาย นักเรียนมีวิธีการอยางไร

เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตองและมีความ

นาเชื่อถือ

   (แนวตอบ เม่ือไดขอมูลที่ตองการมาจะตอง

ทําการคัดกรองขอมูลกอน เมื่อตองการนํา

ขอมูลไปใชตองใชวิจารณญาณในการเลือก

ใชขอมูลที่ถูกตอง เปนเหตุเปนผล โดยผาน

ข้ันตอนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล

อยางเปนระบบ) 

ขัน้สอน 
 1.  ครูใหนักเรียนแบงกลุ ม กลุ มละเทาๆ กัน 

ศึกษาเรื่อง ทักษะเพื่อพัฒนาการทํางาน 

จากหนังสือเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1

2.  ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะ

เพื่อพัฒนาการทํางาน จาก PowerPoint ม.2 

หนวยการเรียนรูที่ 1 

3.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “กอนที่มนุษยจะคิด

ทักษะการแสวงหาความรูไดนั้น เริ่มแรกเกิด

จากพื้นฐานการแสวงหาความรูของมนุษย คือ 

การสอบถาม การศึกษาจากขนบธรรมเนียม 

ประเพณี การอนุมานและอุปมาน การใช

ประสบการณ และวิธีการทางวิทยาศาสตร”

 สํานวนไทยในขอใดมีความหมายเกี่ยวของกับทักษะการ

แสวงหาความรูจากการฟงที่ถูกวิธี

 1. เอามะพราวหาวไปขายสวน

 2. นํ้าทวมทุงผักบุงโหรงเหรง

 3. พกหินดีกวาพกนุน

 4. ตักนํ้ารดหัวตอ

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. เพราะเปนการสอนใหรูจกัหนกัแนน 

ไมควรเชือ่สิง่ใดโดยงาย ควรใชวจิารณญาณในการไตรตรองขอมลู

ตางๆ อยางรอบคอบกอนวามคีวามเทจ็จรงิประการใด ไมควรเชือ่

โดยที่ยังไมไดรับการพิสูจน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการแสวงหา

ความรูดวยการฟงที่ถูกวิธี)

 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

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนนการคิด

  ๒)	ขัน้ตอนการแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรูม้อียูด้่วยกนัหลายวธิ ีซึง่จะขึน้อยู่ 

กับองค์ประกอบหลายอย่างท่ีจะส่งผลให้การแสวงหาความรู้ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 

โดยขั้นตอนการแสวงหาความรู้ มีดังนี้

	 •		หาข้อเท็จจริงจากข้อมูล	 ข่าวสาร	 ด้วยตนเอง	
หรือเอกสารวิชาการ

	 •		หาความรู้เพิ่มเติม	 เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่อง	
นั้น	ๆ

	 •	บันทึกอยู่ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า
	 •	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง	ๆ

	 •		สนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย	 เพื่อค้นหาความรู้
ตามวัตถุประสงค์

	 •		น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์	หรอืรวบรวม	เผยแพร่
อย่างเหมาะสม

การศึกษาค้นคว้า

การรวบรวมและบันทึกข้อมูล

การสัมภาษณ์

การพิจารณาองค์ประกอบ	 ความสัมพันธ์	
จัดกลุ่ม	และจัดล�าดับข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์	แล้วจ�าแนกจดักลุม่ข้อมลู
ให้เป็นระบบ

การสรุปและบันทึก	 เพ่ือจัดเก็บข ้อมูลที่
รวบรวมได้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา

สรุปและบันทึกผล

สรุปและบันทึกผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและ
รวบรวมไว้	โดยใช้ภาษาทีอ่่านแล้วเข้าใจง่าย	กระชบั	
รัดกุม

การตัง้ประเดน็	ก�าหนดขอบเขต	อธบิาย	แสดง
ความคิดเห็นต่อหัวข้อที่จะสืบค้น

ก�าหนดปัญหา

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

การก�าหนดว่าจะสบืค้นความรูจ้ากทีใ่ด	สบืค้น
อย่างไร	เริ่มต้นเมื่อใด

วางแผนสืบค้น

วางแผนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีประดิษฐ์ชั้นวาง
ต้นไม้จากแหล่งสืบค้นต่าง	ๆ 	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	
หนังสือ	ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนี้

การด�าเนินการสืบค ้นความรู ้ ในหัวข ้อที่
ต้องการตามแผนงานที่ก�าหนด

ด�าเนินการสืบค้น

ด�าเนินการสืบค้นข้อมูลจากผู้ท่ีมีความรู้เกี่ยวกับ	
การประดิษฐ์ในเรื่องนั้น	ๆ 	และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเว็บไซต์ต่าง	ๆ

ตัวอย่าง  การน�าวัสดุในท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลงานประดิษฐ์	เพื่อเพิ่มมูลค่า

4

ขัน้สอน

4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “ในการทํางานมักพบ

กับปญหา ทําใหทักษะกระบวนการแกปญหา

มีความจําเปนตอการทํางาน ไมวาจะเปนการ

ทาํงานกลุม หรอืการทาํงานเดีย่ว โดยประโยชน

ของทกัษะกระบวนการแกปญหาในการทาํงาน

มหีลายประการ เชน ฝกการคดิอยางเปนระบบ 

รูจกัหาคาํตอบในการแกปญหา มหีลกัการและ

มีเหตุผล”

5.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 •  ในการทํางานรวมกับผูอื่นจะตองใชทักษะ

การแสวงหาความรูและทักษะกระบวนการ

แกปญหาในการทํางานอยางไร

    (แนวตอบ คําตอบข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ

นักเรียน) 

6.  ครใูหนกัเรยีนแตละกลุมรวมกนัอภปิรายความรู

เรื่อง ทักษะเพื่อพัฒนาการทํางานตามหนาที่

ที่ตนเองไดรับมอบหมายใหเพื่อนในกลุมฟง 

และรวมกนัสรปุขอมลู จากนัน้ออกมานาํเสนอ

ผลงานใหเพื่อนชมหนาชั้นเรียน

7.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมนําส่ิงประดิษฐท่ีมีอยู

ในทองถิ่นมากลุมละ 1 ชิ้น ในชั่วโมงถัดไป

เพื่อรวมกันวางแผนและตอยอดเปนผลงาน

ในรปูแบบใหม พรอมทัง้เขยีนอธบิายวธิกีารทาํ

การนาํไปใช วธิกีารทํางานของกลุม ปญหาทีพ่บ

และแนวทางแกไข โดยนําทักษะกระบวนการ

ตางๆ มาใชในการทํางานอยางเหมาะสม 

จัดทําเปนรูปเลมรายงาน นําสงครูผูสอน

 ทักษะการแสวงหาความรูมีประโยชนตอการพัฒนาการทํางาน

อยางไร

 (แนวตอบ การแสวงหาความรู เปนการสั่งสมประสบการณใน

การทํางาน เพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทํางานของ

ตนเอง เพือ่ใหทนัตอเหตกุารณการเปลีย่นแปลงตางๆ ทีเ่กดิขึน้ใน

สังคม ซึ่งในการแขงขันกับบุคคลอื่นๆ การมีความรูที่หลากหลาย 

หรือมีประสบการณที่มากกวา ยอมทําใหไดเปรียบในการทํางาน 

และสงผลใหการทํางานประสบความสําเร็จ มีคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ สามารถแขงขันกับบุคคลอื่นๆ ไดอยางทัดเทียม)

 เกร็ดแนะครู

  ครอูธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแสวงหาความรูใหนกัเรยีนฟงวา การแสวงหา

ความรูมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การวิจัย เปนการแสวงหาความรูที่ไดรับการ

ยอมรับจากสังคมวาขอมูลมีความนาเชื่อถือ เนื่องจากผานกระบวนการทางการ

วิจัยอยางเปนระบบ ซึ่งเปนกระบวนการท่ียอมรับในวิทยาการแตละสาขา 

ลักษณะของงานวิจัยจะเปนกระบวนการที่มีระบบ มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการ

ดําเนินการศึกษาคนควาอยางเปนระบบและมีเหตุผล มีการบันทึกและรายงาน

ผลที่ถูกตองแมนยํา

 สื่อ Digital

  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสวงหาความรู ไดท่ี https://home.kku.

ac.th/sompo_pu/spweb/research/inquiry.ppt

สรปุ ประเมนินาํ สอน
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น�าปัญหามาวิเคราะห์	 เพื่อหารายละเอียด	
ปลีกย่อย	แยกแยะ	และจัดล�าดับความส�าคัญ

การวิเคราะห์ปัญหา

สร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา	 อาจค้นคว้า	
ทดลอง	ตรวจสอบ	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

การสร้างทางเลือก

ค้นหาสาเหต	ุท�าความเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้	และ
ตระหนักในปัญหานั้น

การส�ารวจปัญหา

เปรียบเทียบทางเลือกของการแก้ปัญหาว่า	
ทางเลือกใดสามารถน�าไปใช้แก้ปัญหาได้ดีที่สุด

การประเมินทางเลือก

	 ๑.๒	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน
 กระบวนการของความพยายามในการท�างาน เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น

สามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

	 	 ๑)	วิธีการแก้ปัญหา	ในการท�างานใด ๆ  ก็ตาม ย่อมพบเจอกับปัญหาอยู่เสมอ วิธีการ

แก้ปัญหาที่ถูกต้องจะช่วยให้สามารถน�ามาปรับใช้ในการท�างานได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

	 	 ๒)	ขัน้ตอนการแก้ปัญหา เมือ่พบกบัปัญหาต้องมีการตดัสนิใจและต้องมีการแก้ปัญหา 

เพือ่ให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรืน่ ขัน้ตอนการแก้ปัญหาการท�างานมีอยูด้่วยกนั ๖ ขัน้ตอน ดงัน้ี

สาเหตุท่ีท�าให้ปลาตาย	 เช่น	 น�้าเน่าเสียจากการ
หมักหมมของอาหารบริเวณก้นตู ้	 ปลาติดโรค		
น�้าที่ใช้มีความเป็นกรด-ด่างสูง

หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย	
เช่น	 ให้อาหารแต่ละคร้ังทีละน้อย	 ล้างท�าความ
สะอาดตู้ปลา	 สังเกตปลาที่มีอาการผิดปกติแล้ว	
จับแยกออก	ใช้น�้ายาปรับสภาพน�้า

ค้นหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้
จึงทยอยตายเป็นจ�านวนมาก

What is the challenge?

หาค�าตอบว่าสิ่งใดคือปัญหาจากการ	
สังเกต	สอบถาม	จะได้วางแผนในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

What are the solutions?

การแก้ปัญหาที่ดี	คือ	การวางแผน
และเตรียมพร้อมที่ดี	เพื่อน�าไปสู่การ
แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

What is the cause of the problem?

หาสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร	จากการ
สอบถามผูรู้	้หรอืเหน็หลกัฐาน	เพือ่ให้ได้	
ข้อสรุปของปัญหานั้น

Who has got the impact?

ใครได้รับผลกระทบจากปัญหา	ปัญหา
นั้นส่งผลกระทบต่อใคร	หรือองค์กร
มากน้อยเพียงใด

เลือกวิธีการล้างตู้ปลา	 เพราะพบว่าก้นตู้ปลาม	ี
เศษอาหารตกค้างอยู ่	 ส่งผลให้เคร่ืองกรองน�้า	
มีการอุดตัน	ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ปลาตายได้

ตัวอย่าง  การเลี้ยงปลาสวยงาม

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต
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ขัน้สอน 
 8.  ครูใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 

1 คน ออกมานําเสนอผลงานใหเพื่อนชม

หนาชั้นเรียน 

 9.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.1.1 

เรื่อง กระบวนการการทํางาน

10.   ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมในแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

ขัน้สรปุ 
 ครแูละนกัเรยีนรวมกนัสรปุความรู เรือ่ง ทกัษะ

เพื่อพัฒนาการทํางานวา “มนุษยตองทํางาน 

หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองสิ่งที่

พึงปรารถนา ซึ่งในบางครั้งอาจขาดความรู ขาด

ประสบการณ จงึตองใชทกัษะการแสวงหาความรู

ดวยวธิกีารตางๆ และบางครัง้อาจพบเจอกบัปญหา

จึงตองใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการ

ทํางานเขามาชวย เพื่อทําใหการทํางานเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล”

ขัน้ประเมนิ 
1.  ครูตรจสอบผลการทําแบบทดสอบกอนเรียน 

เพื่อตรวจสอบความเขาใจกอนเรียนของ

นักเรียน

2.  ครตูรวจสอบใบงานที ่1.1.1 เร่ือง กระบวนการ

การทํางาน

3.  ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมในแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

4.  ครปูระเมนิผลระหวางการจดักจิกรรมการเรยีนรู

จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

การนาํเสนอผลงาน  และการสงัเกตคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค

กิจกรรม 21st Century Skills

1. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละเทากันๆ กัน 

2.  ใหสมาชกิแตละกลุมรวมกนัศกึษาคนควาขอมลูเกีย่วกบัเรือ่งราว

ตางๆ  ทีน่าสนใจกลุมละ 1 เรือ่ง โดยนาํทกัษะการแสวงหาความรู

มาใช ไดแก การสังเกต การฟง การซักถาม การอาน การศึกษา

คนควา การสัมภาษณ การรวบรวมขอมูล และบันทึกผล

3.  สรุปความรูที่ไดรับจากการศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราว

ตางๆ  จัดทําเปนรูปเลมรายงาน นําสงครูผูสอน

4.  ใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมละ 1 คน ออกมานําเสนอผลงาน

ใหเพื่อนชมหนาช้ันเรียน พรอมท้ังบอกเลาเรื่องราวเก่ียวกับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กลุมของตนไดวางแผนไว ปญหาท่ีพบ

และแนวทางแกปญหาในการทํางาน

 แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครสูามารถสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม  การนาํเสนอผลงาน โดยศกึษาเกณฑ

การวัดและประเมินผลที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

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

       ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

     
เกณฑ์การให้คะแนน 

   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้   3    คะแนน 
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 

ต่่ากว่า 8 ปรับปรุง 
 

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

 
 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                     .........../................./................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12-15 ดี 
8-11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 
 
 

ประเมินนํา สอน สรุป
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ขอสอบเนนการคิด

ตัวอย่าง  การเลี้ยงปลาสวยงาม

 ๒ คุณธรรมและจริยธรรมในการทำางาน
 การมคีณุธรรมและจรยิธรรมในการท�างาน เป็นการท�างานอย่างมจีติส�านกึ ถกูวธิ ีเป็นขัน้ตอน 

มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นในสังคม ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้

	 	 ๑)	มคีวามซือ่สตัย์	ต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อหน้าทีแ่ละงานที่ได้รบัมอบหมาย ปฏบัิติงาน

ด้วยความจริงใจ ไม่คดโกง หรือหลอกลวงผู้อื่น

	 	 ๒)	มีความเสียสละ	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักให้และ

แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 	 ๓)	มีความยุติธรรม	 ไม่ล�าเอียง หรือยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่เราเชื่อ ต้องมีความ 

เป็นกลาง ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีอคติกับเรื่องต่าง ๆ  ที่ได้ยิน หรือได้รับฟังมา

	 	 ๔)	มคีวามประหยดั	รูจ้กัอดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ค�านงึถงึความคุม้ค่าในการใช้ทรพัยากร 

โดยน�าสิ่งที่เหลือใช้ หรือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มาดัดแปลง ซ่อมแซม หรือแก้ไข เพื่อใช้ในการท�างาน

	 	 ๕)	มีความขยันอดทน	มุ่งมั่นต่องานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อพบปัญหา หรืออุปสรรค

ในการท�างาน ให้น�าปัญหา หรืออุปสรรคเหล่านั้นมาปรับปรุงและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

	 	 ๖)	มคีวามรบัผดิชอบ	ต้องรบัผดิชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมาย รวมถงึผูร่้วมงาน ลกูค้า 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 	 ๗)	มีความตรงต่อเวลา	ต้องส่งงานตามเวลาที่ก�าหนด เพราะถ้าไม่ส่งงานตามเวลาที่

ก�าหนดจะท�าให้ผู้ที่ท�างานต่อจากเราได้รับผลกระทบ อาจสร้างความเสียหายต่อองค์กรได้

	 	 ๘)	มกีารประกอบอาชพีทีส่จุรติ	เลอืกประกอบอาชพีทีไ่ม่ท�าให้ผู้อืน่เดอืดร้อน โดยสงัคม 

ให้การยอมรับว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่สุจริต และคนทั่วไปเลือกที่จะประกอบอาชีพนั้น

วางแผนเพ่ือก�าหนดว่าใครมีหน้าที่ใด	 หรือ
กระบวนการท�างานใด	ค่าใช้จ่ายเท่าไร

การวางแผนปฏิบัติ

วางแผนล้างตู ้ปลา	 โดยให้คุณพ่อช่วยยกตู้ปลา	
คุณแม่ล้างเครื่องกรองน�้า	 พี่ช่วยถ่ายน�้าออกจาก	
ตู้ปลา	 ตนเองตักปลาออกจากตู้ปลา	 และล้างท�า	
ความสะอาดหิน	กรวด	อุปกรณ์ตกแต่งอื่น	ๆ

ติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ	 เพื่อใช้
เป็นแนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

การประเมินผล

สังเกตว่าปลาสวยงามที่เลี้ยงไว้ลดจ�านวนการตาย
ลงหรอืไม่	หลงัจากท�าความสะอาดตูป้ลา	หากพบว่า	
ยังมีการตายเกิดขึ้นอีกให้ด�าเนินการด้วยวิธีอื่น	ๆ 	
ต่อไป
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ลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1

ขัน้สอน
ข้ันที ่1 สงัเกต

1.  ครูใหนักเรียนอานใบความรู เรื่อง คุณธรรม

และจรยิธรรมตอการทาํงาน จากนัน้ใหนกัเรยีน

รวมกันแสดงความคิดเห็น

ขัน้นาํ (เนนกระบวนการสรางความตระหนกั)

1.  ครสูนทนาเกีย่วกบัสาํนวนสภุาษติไทย คอื ยอม

แมวขาย จากนั้นครูถามนักเรียนวา 

 • สํานวนสุภาษิตนี้มีความหมายวาอยางไร

    (แนวตอบ การนําสิ่งของท่ีไมมีคุณคา หรือ

มีคุณคานอย หรือมีตําหนิ นํามาตกแตง

ปรับปรุงแกไขใหดูดี และนําไปหลอกลวง

ผูอื่นวาเปนของที่มีคุณคา) 

2.  ครูกล าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับคุณธรรมและ

จริยธรรมที่ปรากฏในสํานวนสุภาษิต รวมถึง

การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ขัน้ที ่2 วจิารณ

2.  ครใูหนกัเรยีนศกึษา เร่ือง คณุธรรมและจรยิธรรม

ในการทํางานและการใชทรัพยากรในการ

ปฏบิตังิาน จากหนงัสอืเรยีน หนวยการเรยีนรูที ่1 

3.  ครูใหนักเรียนศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณธรรม

และจริยธรรมในการทาํงานและการใชทรพัยากร

ในการปฏิบัติงาน จาก PowerPoint ม.2 

หนวยการเรียนรูที่ 1

4.  ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 •  การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานมีความ

สอดคลองกับคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ทํางานอยางไร 

    (แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ

นักเรียน)  

 เกร็ดแนะครู

  ครอูาจยกกรณตีวัอยาง หรอืขาวทีเ่กดิจากการกระทาํของบคุคลทีม่คีณุธรรม

และจริยธรรมใหนักเรียนรวมกันศึกษา จากน้ันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

และแนะนําใหนักเรียนไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ที่

หลากหลาย เชน หนงัสอืในหองสมดุ นติยสาร อนิเทอรเนต็ เกีย่วกบัการประกอบ

อาชีพสุจริต และคุณสมบัติของผูประกอบอาชีพสุจริต

บุคคลในขอใดมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน

1. วุนลอกเลยีนแบบแนวคดิของเพือ่นมาทาํเปนผลงานของตนเอง

2. วิวหยิบของจากรานเครื่องเขียนโดยไมจายเงินมาทํางานสงครู

3. แวนนํางานประดิษฐมาสงครูเลยเวลาที่กําหนด เพราะลืมทํา

4. แววใชเวลาวางในวันหยุดมาชวยเพื่อนๆ ทํารายงานกลุม

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. เพราะแววมีความเสียสละใน

การทํางาน กลาวคือ ในการทํางานรวมกับผู อื่นควรเห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ควรรูจักชวยเหลือ

ผูอื่นโดยไมหวังสิ่งตอบแทน และควรเสียสละความสุขสวนตัว

เพื่อประโยชนสวนรวม)

 นักเรียนควรรู

 1 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การดูแลรักษาเอาใจใสในทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือที่เรียกวา “แนวทางสีเขียว” เปนกระแสที่มาแรง

ในสังคม โดยผูคนตองตระหนักวาไมวาจะทําส่ิงใดก็ตาม สิ่งที่ควรคํานึงถึง 

คือ การไมทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน
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ขอสอบเนน การคิด

 ๓ การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
 การใช้ทรพัยากรในการสร้างงานต้องใช้อย่างประหยดัค�านงึถงึสิง่แวดล้อมเป็นหลกั การเลอืกใช้ 

ทรพัยากรที่ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ถอืได้ว่าเป็นหนึง่ในคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน และ

ควรช่วยกันใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

 ๑. เลือกใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป 

 ๒. น�าวสัดทุี่ใช้แล้ว หรอืเหลอืใช้น�ากลบัมาใช้ ใหม่ได้ เช่น น�ากระดาษหนังสอืพมิพ์มาประดษิฐ์

เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน

 ๓. ใช้ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยน�าทรพัยากรมาใช้ ให้คุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อคน 

จ�านวนมาก เช่น การสร้างงานจากไม้ ต้องไม่ตัดไม้ท�าลายป่า แต่ใช้จากเศษไม้ หรือจากสวนป่า 

ที่ปลูกขาย ควรใช้ให้คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด

 ๔. น�าของเก่าที่มีอยู่มาเสริมแต่ง ดัดแปลงให้สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ เช่น เสื้อผ้าเก่า

น�ามาตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้ หรือวาดลวดลายให้สวยงาม กจ็ะได้เสือ้ตวัใหม่ท่ีมีลวดลายไม่ซ�า้ใคร

 ๕. ถนอมรักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้นานขึ้น เพราะจะได้ไม่ต้องน�าทรัพยากรมาผลิต 

สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระเป๋าสานจากผักตบชวา ควรทา หรือพ่นแล็กเกอร์ก่อนน�ามาใช้จะ

ท�าให้กระเป๋ามีความทนทาน ไม่ช�ารุดเสียหายง่าย

 ดังนั้น การน�าทรัพยากรมาใช้สร้างชิ้นงานต้องใช้อย่างมีจิตส�านึก โดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น 

หรือวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

  กระดาษหนงัสอืพมิพ์ที่ไม่ ได้ ใช้งานแล้วสามารถน�ามาประดษิฐ์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นการน�าวสัดเุหลอืใช้มาสร้างประโยชน์
อย่างคุ้มค่า

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต
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 ขอใดตางจากพวก

 1.  ลดการใชถุงพลาสติก โดยใชถุงผาแทนในการบรรจุสิ่งของ

 2.  นําส่ิงของเหลอืใชมาประดษิฐเปนของใช ของตกแตงภายในบาน

 3.  นาํขวดสเปรยฆาแมลงทีใ่ชหมดแลวไปฝงดนิ แทนการทิง้ใน

ถังขยะ

 4.  ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาออก เมื่อไมมีความจําเปนในการ

ใชงาน

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 3. เพราะเปนการกระทาํทีไ่มเหมาะสม

เนือ่งจากขวดสเปรยฆาแมลงเปนวตัถทุีม่พีษิ หากนาํไปฝงดนิอาจ

ทําใหเกิดการปนเปอนของสารพิษลงสูดินและแหลงนํ้าได ซึ่งอาจ

กอใหเกิดอันตรายตอคน พืช และสัตว วิธีการกําจัดขวดสเปรย

ฆาแมลงที่ถูกตอง คือ การนําไปใสในถุงดํา มัดปากถุงใหมิดชิด 

แลวนําไปทิ้งในถังขยะมีพิษ)

 แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครสูามารถสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม  การนาํเสนอผลงาน โดยศกึษาเกณฑ

การวัดและประเมินผลที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 2 วิจารณ 

5.  ใหนักเรียนแบงกลุ มเปน 5 กลุ ม กลุมละ

เทาๆ กัน รวมกันวิเคราะหเร่ือง คุณธรรม

และจรยิธรรมกับอาชพีทีก่าํหนด คอื คร ูแพทย 

ผูผลิตรถยนต นักเรียน ผูประกอบการราน

อาหาร

6.  ใหนักเรียนแตละกลุมสรุปความรูที่ไดรับจาก

การวิเคราะหเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมกับ

อาชีพ ลงในกระดาษ A4 นําสงครูผูสอน

7.  ครใูหนกัเรยีนทาํกจิกรรมในแบบวดัและบนัทกึ

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

ขัน้สรปุ 
ขั้นที่ 3 สรุป 

 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู  เรื่อง

คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน และการใช

ทรพัยากรในการปฏบิตังิานวา “ในการทาํงานรวม

กับผูอืน่จาํเปนตองนาํหลกัคณุธรรมและจริยธรรม

มาปรับใช เพื่อชวยใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

ไดอยางมคีวามสขุและมีประสทิธภิาพ นอกจากน้ี 

ยังตองมีจิตสํานึกที่ดีในการใชทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงานรวมดวย”

ขัน้ประเมนิ
1.  ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมในแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

2.  ครูประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมเรียนรู

จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม

การนาํเสนอผลงาน  และการสงัเกตคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

 
 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                     .........../................./................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12-15 ดี 
8-11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 
 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

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

       ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

     
เกณฑ์การให้คะแนน 

   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้   3    คะแนน 
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 

ต่่ากว่า 8 ปรับปรุง 
 

ประเมินนํา สอน สรุป
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 ๔ การติดต่อสื่อสารและการใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ
 การใช้ชวีติอยูร่่วมกนัในสงัคมทัง้ที่โรงเรยีน ทีบ้่าน ทีท่�างาน หรอืสถานทีต่่าง ๆ  ล้วนต้องมกีาร

ตดิต่อสือ่สารกบับคุคล หรอืหน่วยงาน เพือ่สร้างความเข้าใจทีต่รงกนั และเพือ่ให้สามารถด�าเนนิการ 

ตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๔.๑	การติดต่อสื่อสาร
 กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ความคดิ ทัศนคตจิากบคุคลหนึง่ไปยงับคุคลหนึง่ 

หรอืกลุม่บคุคล เพือ่สร้างความเข้าใจทีด่ต่ีอกนั ชกัจงู มุง่ให้ความรู ้หรอืท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ในการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ประสงค์

	 	 ๑)	ความส�าคญัของการติดต่อสือ่สาร	มคีวามส�าคญักบับคุคลทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยั 

และกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ดงันี้

   ๑. การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น

   ๒. การตดิต่อสือ่สารในหน่วยงาน หรอืองค์กรต่าง ๆ  เป็นการแจ้งข้อมลูข่าวสารของ

องค์กรต่อพนักงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ในองค์กร สามารถใช้ตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือ

ความก้าวหน้าในการท�างาน และสามารถใช้ ในการวินิจฉัยสั่งการกับกลุ่มบุคคลในองค์กร

   ๓. การติดต่อสื่อสารส�าหรับนักเรียน เป็นการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือน ครูอาจารย ์

ผู้ปกครอง และบุคคลต่าง ๆ  ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย เช่น ติดต่อกับฝ่ายธุรการ ฝ่ายวัดผล

และประเมินผล เพื่อนโรงเรียนอื่น หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่าง ๆ

	 	 ๒)	วธิกีารตดิต่อสือ่สารท่ีด	ีเพือ่ให้การตดิต่อสือ่สารมีประสทิธภิาพสงูสดุ ผูส่้งสารควร

ปฏบิตัติน ดงันี้

	 มีสัมมาคารวะ	พูดจาสุภาพ	ไพเราะ	อ่อนโยน	
ควรใช้น�้าเสียงที่นุ่มนวล	 เพื่อที่ผู้อื่นจะได้อยาก
สนทนาด้วย

	 เมื่อต้องไปติดต่อ	 หรือใช้บริการหน่วยงาน	
ต่าง	ๆ 	 ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย	 เพื่อเป็น	
การให้เกียรติแก่บุคคลและสถานที่

	 มีความรอบคอบเมื่อใช้ภาษาถิ่นในการสนทนา	
ควรพดูเฉพาะประเดน็ส�าคญั	เพือ่ทีผู่ส้นทนาด้วย
จะได้เข้าใจตรงกับสิ่งที่ต้องการ

	 เมื่อสนทนากับผู ้อื่นต้องควบคุมอารมณ์ให	้
อยู่ในสภาพปกติ	 ไม่แสดงกิริยาเกรี้ยวกราดต่อ
บุคคลที่ก�าลังสนทนาด้วย

การสนทนา

การแต่งกาย

การใช้ภาษา

การควบคุมอารมณ์
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ความก้าวหน้าในการท�างาน และสามารถใช้

	 	 ๒)	วธิกีารตดิต่อสือ่สารท่ีดี

การใช้ภาษา

1

2

3

กิจกรรม สรางเสริม

กิจกรรม ทาทาย

ขัน้สอน

1.  ครูสนทนาเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารและการ

ใชบริการกับหนวยงานตางๆ และยกตัวอยาง

สถานการณ เพื่อใหนักเรียนเขาใจไดงายขึ้น

2.  ครใูหนกัเรยีนศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตดิตอ

สื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตางๆ 

จาก PowerPoint ม.2 หนวยการเรียนรูที่ 1 

3.  ครใูหนกัเรยีนแบงกลุม กลุมละเทาๆ กนั รวมกนั

ศึกษาตามหัวขอที่ครูกําหนด คือ ความสําคัญ

และวิธีการติดตอสื่อสารท่ีดี ความสําคัญและ

วิธีการใชบริการหนวยงานตางๆ โดยศึกษา

จากหนังสือเรียน หนวยการเรียนรูท่ี 1 หรือ

ศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต

4.  ครใูหนกัเรยีนแตละกลุมสรปุความรูทีไ่ดรบัจาก

การศึกษา เรื่อง การติดตอสื่อสารและการใช

บริการกับหนวยงานตางๆ ลงในกระดาษ A4 

นําสงครูผูสอน

5.  ครใูหนกัเรยีนแบงกลุม (กลุมเดมิ) ทาํกจิกรรม

ทีค่รกูาํหนด คอื สมมตสิถานการณ 1 สถานการณ 

ทีท่าํใหการตดิตอสือ่สารนัน้มปีระสทิธภิาพ

ขัน้นาํ (เนนกระบวนการอปุนยั) 

1.  ครสูุมนกัเรียนใหเลนเกมกระซบิสงสาร ซึง่มวีธิี

การเลน คือ แบงนักเรียนเปน 5 แถว แถวละ

6 คน คนแรกของแถวตองจําขอความท่ีครู

กําหนดให ใชเวลาจํา 1 นาที จากนั้นคนแรก

ของแถวจะกระซิบบอกขอความใหคนถัดไป 

ซึ่งเปนคนที่ 2 คนที่ 2 กระซิบบอกคนท่ี 3 

4 5 6 ซึ่งเปนคนสุดทาย จากนั้นคนสุดทาย

ของแตละแถวจะเปนผูบอกขอความท่ีไดรับ 

ครูอานขอความของแตละแถว แถวใดบอก

ขอความไดถูกตองจะเปนฝายชนะ

 นักเรียนควรรู

 1 ความกาวหนาในการทาํงาน วธิกีารทีจ่ะชวยใหผูปฏบิตังิานมคีวามกาวหนา

ในการทํางาน สามารถปฏิบัติไดหลายวิธี เชน มีการตั้งเปาหมายในการทํางาน 

รักการเรียนรู เรียนรูไว ชางสังเกต ชางจดจํา และนํามาพัฒนาเพื่อตอยอด

ความคิด ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ

 2 วิธีการติดตอสื่อสารที่ดี การใชชีวิตประจําวันตองมีการติดตอสื่อสารกับ

บุคคลตางๆ และติดตอกับหนวยงานหลายๆ หนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองส่ือสารกันใหเขาใจและถูกตอง เพื่อใหไดรับ

ขอมลูทีถ่กูตองและตรงกนัทัง้ 2 ฝาย เพือ่ไมใหฝายใดฝายหนึง่เสยีสทิธปิระโยชน

ตางๆ ซึ่งอาจสงผลเปนปญหาตามมาในภายหลัง หากไดรับขอมูลที่ผิดพลาด

 3 ภาษา ถอยคําที่ใชในการพูด หรือการเขียน เพ่ือส่ือความหมายไปยัง

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อใหเกิดความเขาใจสิ่งที่ตองการสื่อสารท่ีถูกตองและ

ตรงกัน

  ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร

และใชบริการกับหนวยงานตางๆ พรอมทั้งสรุปความรูที่ไดจาก

การศึกษาลงในกระดาษ A4 ในรูปแบบของแผนผังความคิด 

(Mind Mapping) นําสงครูผูสอน

  ใหนกัเรยีนจบัคูแสดงบทบาทสมมตเิกีย่วกบัการตดิตอสือ่สาร

และใชบริการกับหนวยงานตางๆ เชน ธนาคาร โรงพยาบาล 

ทีว่าการอาํเภอ โดยชวยกนัเขยีนบทสนทนาความยาวไมเกิน 1 หนา

กระดาษ จากนั้นออกมานําเสนอผลงานใหเพื่อนชมหนาชั้นเรียน

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน

T10



ขอสอบเนน การคิด

	 ๔.๒	การใช้บริการหน่วยงานต่าง	ๆ
 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  ได้เปิดให้บริการอย่างหลากหลาย ทั้งบริการทางด้านข้อมูลและให้

ความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาล ให้บริการทางด้านสุขภาพและรักษาผู้ป่วย ธนาคารให้บริการ

ทางด้านการเงินและเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าทางด้านการบริหารแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ

	 	 ๑)	ความส�าคัญของการใช้บริการหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ในชีวิตประจ�าวันเราต้องมีการ

ตดิต่อและใช้บรกิารกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ของภาครฐัและเอกชน เช่น เมือ่นกัเรยีนมอีายคุรบ ๗ ปี 

บริบูรณ์ จะต้องไปใช้บริการที่อ�าเภอ หรือส�านักงานเขต เพื่อขอท�าบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 	 ๒)	วิธีการใช้บริการหน่วยงานต่าง	ๆ 	 ในการขอรับบริการ หรือไปใช้บริการของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  จะมคีวามแตกต่างกนัออกไป โดยขึน้อยูก่บัโอกาสและความต้องการเลอืกใช้บรกิาร

ของหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งผู้ขอรับบริการควรปฏิบัติ ดังนี้

 ในการท�างานต้องมีทักษะต่าง	ๆ 	 เช่น	 ทักษะการแสวงหาความรู้	 โดยการสังเกต	
การฟัง	การซกัถาม	การอ่าน	การศกึษาค้นคว้า	การสมัภาษณ์	การรวบรวม	การบนัทกึข้อมลู
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา	โดยเริ่มจากส�ารวจปัญหา	วิเคราะห์ปัญหา	วางแผนปฏิบัติ	
และประเมนิผลการแก้ปัญหา	เพือ่ให้การท�างานมปีระสทิธภิาพ	นอกจากนี	้	ในการท�างาน	
ยงัต้องมีคณุธรรมและจรยิธรรม	 การใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัและคุม้ค่า	 รวมท้ังมีการ
ตดิต่อสือ่สารและการใช้บรกิารหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่ให้ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ	
และส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

	 ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานที่จะไปติดต่อ	 หรือ
ใช้บริการให้ชัดเจน	เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไป
หลายครั้ง

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

	 แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า	หรอืท�าจดหมายเป็น
ทางการในกรณีที่ต้องการเจาะจงว่าจะต้องไปใช้
บริการของหน่วยงานนั้น	ๆ

	 มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
พูดจาสุภาพ	 กล่าวแสดงความขอบคุณ	 เพื่อให้
เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่เราไปติดต่อ

การศึกษาข้อมูล

การเตรียมเอกสาร

การนัดหมายวัน เวลา สถานที่

การแสดงบุคลิกท่าทาง

ทักษะในการท�างาน
เพื่อการด�ารงชีวิต

9

ขัน้สอน 
6.  ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงานที่ 1.3.1 

เรื่อง การติดตอสื่อสารและการใชบริการกับ

หนวยงานตางๆ และทําชิ้นงาน/ภาระงาน 

(รวบยอด) เรื่อง ทักษะในการทํางาน

7.  ครใูหนกัเรยีนทาํกจิกรรมในแบบวดัและบนัทกึ

ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

ขัน้สรปุ 
1.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรูเร่ือง การ

ติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงาน

ตางๆ วา “ในการทํางานตองนําทักษะตางๆ  

มาใช เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง

ตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน 

รูจักใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางคุมคา 

มทีกัษะในการสือ่สาร เพือ่ใหสามารถใชบรกิาร

กับหนวยงานตางๆ ไดอยางเหมาะสม” 

2.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

หนวยการเรียนรูที่ 1

ขัน้ประเมนิ 
1.  ครูตรจสอบผลการทําแบบทดสอบหลังเรียน 

เพื่อตรวจสอบความเข าใจหลังเรียนของ

นักเรียน

2.  ครูตรวจสอบใบงานที่ 1.3.1 เรื่อง การติดตอ

สื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตางๆ

3.  ครูตรวจสอบช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

เรื่อง ทักษะในการทํางาน

4.  ครูตรวจสอบการทํากิจกรรมในแบบวัดและ

บันทึกผลการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1 

5.  ครูประเมินผลระหวางการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู จากการสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม

การนาํเสนอผลงาน และการสงัเกตคณุลกัษณะ

อันพึงประสงค

 แนวทางการวัดและประเมินผล

 ครสูามารถสงัเกตพฤตกิรรมการทาํงานกลุม การนาํเสนอขอมลู โดยศกึษาเกณฑ

การวัดและประเมินผลที่แนบมาทายแผนการจัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1

 ขอใดไมใชประโยชนจากการศกึษาคนควาขอมลูของหนวยงาน

ตางๆ ที่ตองการไปติดตอ

 1. ชวยใหทราบถงึขัน้ตอนการขอรบับรกิารจากหนวยงานตางๆ 

 2. ชวยใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง หรือเบอรติดตอ

 3. ชวยใหทราบระยะเวลาปด-เปดการใหบริการ

 4. ชวยฝกการมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูอื่น

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 4. เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเปน

สิ่งที่ตองสรางขึ้นดวยตนเอง จึงไมใชประโยชนจากการศึกษา

คนควาขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่ตองการไปติดตอ)

แบบประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

 
 
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เนื้อหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเนื้อหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

รวม  
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน 

                                                                     .........../................./................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชัดเจน  ให้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่   ให้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน   ให้ 1 คะแนน 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12-15 ดี 
8-11 พอใช้ 

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 
 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม  
 
ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ 
              ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15 

คะแนน 

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

       ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                     ............../.................../............... 

     
เกณฑ์การให้คะแนน 

   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่่าเสมอ  ให้   3    คะแนน 
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง  ให้ 2    คะแนน 
   ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง   ให้ 1    คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

12 - 15 ดี 
8 - 11 พอใช้ 

ต่่ากว่า 8 ปรับปรุง 
 

ประเมินนํา สอน สรุป
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Chapter Overview

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 

การจัดและ

ตกแต่งบ้าน 

ให้น่าอยู่

3 
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียน 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย	ีม.2

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย	ีม.2

-  PowerPoint

1.		อธิบายลักษณะและ

			หลักการของการจัด

			ตกแต่งบ้านและการเลือก 

	 เครื่องใช้ในการประดับ	

	 ตกแต่งบ้านได้อย่าง

			ถูกต้อง	เหมาะสม	

2.	จดัตกแต่งบ้านและเลอืก

			เครื่องใช้ของประดับใน

			การจัดตกแต่งบ้านได้

			อย่างเหมาะสม	

3.		เห็นความส�าคัญในการ

จัดตกแต่งบ้านและการ

เลอืกเครือ่งใช้ของประดบั 

ในการจัดตกแต่งบ้าน 

ในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง 

เหมาะสม	

แบบเน้น 

การเรียนรู้

แบบร่วมมือ

-		ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	ตรวจใบงานที่	2.1.1

-		ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-		สงัเกตพฤตกิรรม

	 การท�างานรายบคุคล

-	สงัเกตพฤตกิรรม

		การท�างานกลุม่	

-	สงัเกตคณุลกัษณะ

		อนัพงึประสงค์	

-		ทักษะการสรุป 

ลงความคิดเห็น

-	ทกัษะกระบวนการ

		แก้ปัญหา

-	ทักษะการให้

		เหตุผล

-		รักชาติ	ศาสน์	

กษัตริย์

-		ซื่อสัตย์สุจริต

-		มีวินัย

-		ใฝ่เรียนรู้

-		อยู่อย่าง 

พอเพียง

-		มุ่งมั่น 

ในการท�างาน

-		รักความ 

เป็นไทย

-		มจีติสาธารณะ
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 2

การจัดและ

ตกแต่งสวน 

ในบริเวณบ้าน

2 
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียน 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ม.2

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-		แบบวัดและบันทึกผล

การเรียนรู้ 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี	ม.2

- PowerPoint

1.	อธิบายความส�าคัญและ

		 รปูแบบของการจดั

	 ตกแต่งสวนในบริเวณ	

	 บ้านได้ถูกต้อง	

2.	ด�าเนินการจัดตกแต่ง

			สวนในบริเวณบ้านได้

			เหมาะสมสวยงามตาม

			หลักการ	

3.	เห็นความส�าคัญในการ

			ดแูลรกัษาและการตกแต่ง 

	 สวนในบริเวณบ้านและ	

	 น�าไปปรบัใช้กบับ้านของ 

	 ตนเองอยู่สม�่าเสมอ

แบบเน้น 

รูปแบบการ

สืบเสาะ

หาความรู้	

(5Es 

Instructional 

Model)

-	ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	ตรวจใบงานที่	2.2.1

-	ตรวจชิ้นงาน	/ภาระงาน

		(รวบยอด)			

-	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	สังเกตพฤติกรรมการท�างาน		

		รายบุคคล

-	สังเกตพฤติกรรม

		การท�างานกลุ่ม	

-	สังเกตคุณลักษณะ

		อันพึงประสงค์	

-	ทักษะการสรุป 

	 ลงความคิดเห็น

-	ทกัษะกระบวนการ

		แก้ปัญหา

-	ทักษะการให้

		เหตุผล

-		รักชาติ	ศาสน์	

กษัตริย์

-		ซื่อสัตย์สุจริต

-		มีวินัย

-		ใฝ่เรียนรู้

-		อยู่อย่าง 

พอเพียง

-		มุ่งมั่น 

ในการท�างาน

-		รักความ 

เป็นไทย

-		มจีติสาธารณะ
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