หนวยการเรียนรูที่ 1

ทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
1. มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
ง 1.1

เวลา 7 ชั่วโมง

เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ง 1.1 ม.2/1
ใชทักษะการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการทํางาน
ง 1.1 ม.2/2
ใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
ง 1.1 ม.2/3
มีจิตสํานึกในการทํางานและใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยาง
ประหยัดและคุมคา

2. สาระการเรียนรู

2.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง
1) ทักษะการแสวงหาความรู ประกอบดวย การศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สํารวจ และบันทึก
เพื่อใชในการพัฒนาการทํางาน
2) ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห สรางทางเลือก
และประเมินทางเลือก เชน การติดตอสื่อสารและใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ
3) การมีจิตสํานึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาเปนคุณธรรมในการทํางาน
2.2 สาระการเรียนรูทองถิ่น
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา

3. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด

ทักษะเพื่อพัฒนาการทํางานเปนการนําความรู ความสามารถ เทคนิค และวิธีการตาง ๆ มาใชใน
การปฏิบัติงานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําเปนจะตองใชทักษะการแสวงหาความรูและทักษะ
กระบวนการแกปญหาในการทํางาน เพราะจะชวยใหพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
แกไขปญหาในระหวางการทํางานได อีกทั้งยังตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานเพื่อใหการทํางาน
มีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลเปนไปในทางที่ดี แตการติดตอสื่อสารกับบุคคลตาง ๆ ทั้งที่เปนบุคคลหรือ
หนวยงาน ก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะการติดตอสื่อสารที่ถูกตองจะชวยใหการทํางานออกมามี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเรามีความนาเชื่อถือในการทํางานมากยิ่งขึ้น

4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค
1. ความสามารถในการสื่อสาร
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2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแกปญหา
4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต
5. ทักษะการคิดและการแกปญหา
6. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยางมีระบบ
7. ทักษะการสรุปลงความคิดเห็น
8. ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ
9. ทักษะการสื่อสาร
10. ทักษะระหวางบุคคลและการรวมมือ

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. มีวินัย รับผิดชอบ
2. ใฝเรียนรู
3. อยูอยางพอเพียง
4. มุงมั่นในการทํางาน
5. มีจิตสาธารณะ

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด

กิจกรรมเรื่อง ทักษะในการทํางาน

7. การวัดและประเมินผล

รายการวัด
7.1 การประเมินชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด
กิจกรรม ทักษะในการทํางาน
7.2 การประเมินกอนเรียน
แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
เรื่อง ทักษะในการทํางาน
เพื่อการดํารงชีวิต
7.3 การประเมินระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
1 ทักษะการแสวงหาความรู
2) ทักษะกระบวนการ

วิธีวัด
ตรวจกิจกรรมทักษะใน
การทํางาน

เครื่องมือ
แบบประเมินกิจกรรม
ทักษะในการทํางาน

เกณฑการประเมิน
ระดับคุณภาพ 3
ผานเกณฑ

ตรวจแบบทดสอบ
กอนเรียน

แบบทดสอบกอนเรียน

ประเมินตามสภาพจริง

- ตรวจใบงานที่ 1.1.1

- ใบงานที่ 1.1.1

รอยละ 60 ผานเกณฑ
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รายการวัด
แกปญหาในการทํางาน

3 วิเคราะหผลของการนํา
คุณธรรม จริยธรรม และ
การใชทรัพยากรใน
การปฏิบัติงาน
4 การติดตอสื่อสารและ
การใชบริการกับ
หนวยงานตาง ๆ
5 นําเสนอผลงาน
6 พฤติกรรมการทํางาน
รายบุคคล
7 พฤติกรรมการทํางานกลุม
8 คุณลักษณะอันพึงประสงค

7.4 การประเมินหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
เรื่อง ทักษะในการทํางาน
เพื่อการดํารงชีวิต

วิธีวัด

เครื่องมือ

เกณฑการประเมิน

- แผนผังมโนทัศน

- แบบประเมินแผนผัง
มโนทัศน

ระดับคุณภาพ 3
ผานเกณฑ

- ตรวจใบงานที่ 1.3.1

- ใบงานที่ 1.3.1

รอยละ 60 ผานเกณฑ

- ประเมินการนําเสนอ
ผลงาน
- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล

- แบบประเมิน
การนําเสนอผลงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานรายบุคคล

ระดับคุณภาพ 3
ผานเกณฑ
ระดับคุณภาพ 3
ผานเกณฑ

- สังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
- สังเกตความมีวินัย
ความรับผิดชอบ
ใฝเรียนรู อยูอยาง
พอเพียง และมุงมั่นใน
การทํางาน

- แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุม
- แบบประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค

ระดับคุณภาพ 3
ผานเกณฑ
ระดับคุณภาพ 3
ผานเกณฑ

ตรวจแบบทดสอบ
หลังเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินตามสภาพจริง

8. กิจกรรมการเรียนรู

นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต

เรื่องที่ 1 : ทักษะเพื่อการทํางาน

เวลา 3 ชั่วโมง
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วิธีสอนแบบกระบวนการอุปนัย
ขั้นนํา
1. ครูถามคําถามกระตุนความคิดนักเรียนวา “หากตองทํางานรวมกับผูอื่นควรนําทักษะใดมาใช
เพื่อใหสามารถทํางานลุลวงตามที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ”
2. ครูนําสิ่งประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุในทองถิ่นมาใหนักเรียนไดสังเกตและเรียนรูจาก
ตัวอยาง
3. ครูถามคําถามชวนคิดกับนักเรียนวา “นักเรียนมีวิธีใดบางที่จะสามารถทราบไดวาในทองถิ่น
ของตนเองมีการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุอะไรบาง”
ขั้นสอน
1. ครูใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4-5 คน ตามความเหมาะสม จากนั้นแบงหนาที่กันศึกษา
ความรูเรื่อง ทักษะเพื่อพัฒนาการทํางาน
2. นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายความรูตามหนาที่ที่ตนเองไดรับผิดชอบใหเพื่อนในกลุมฟง
3. ครูมอบหมายใหนักเรียนแตละกลุมนําสิ่งประดิษฐที่มีอยูในทองถิ่นของตนเอง พรอมแบงหนาที่
เพื่อหาความรูเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐชิ้นนั้น
4. ครูใหนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐจากทองถิ่นของตนเอง
ในรูปแบบใหม
5. ครูยกกรณีตัวอยางใหนักเรียนแตละกลุมไดรวมกันชวยกันแกปญหา และแตละกลุมรวมกันใช
ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน 6 ขั้นตอน และระบุดวยวาใชทักษะการแสวงหา
ความรูอยางไร ในการแกไขปญหาจากสถานการณตามที่ครูไดยกตัวอยาง
6. จากนั้นนักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมตนเองในรูปแบบที่นาสนใจที่
หนาชั้นเรียน
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับทักษะเพื่อการทํางาน

เรื่องที่ 2 : คุณธรรม จริยธรรม และการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

วิธีสอนแบบกระบวนการสรางความตระหนัก
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เวลา 2 ชั่วโมง

ขั้นนํา
ครูชวนสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสํานวนสุภาษิต 3 สํานวน ไดแก ยอมแมวขาย ฉอราษฎรบังหลวง
และหนาซื่อใจคด จากนั้นครูกลาวเชื่อมโยงเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมที่ปรากฏในสํานวน
ขั้นสอน
ขั้นที่ 1 สังเกต
1. ครูใหนักเรียนอานขาวจากใบความรู พรอมสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางานจากใบความรู
ขั้นที่ 2 วิจารณ
2. ครูแบงกลุมนักเรียน 4-5 กลุม ตามหัวขอที่กําหนด ทํากิจกรรมหนาที่การงานและคุณธรรม
จริยธรรมที่เกี่ยวของ จากนั้นรวมกันวิเคราะหและวิจารณถึงคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทํางาน และผลจากการนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานของอาชีพที่กลุมตนเอง
ขั้นสรุป
ขั้นที่ 3 สรุป
1. ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายคุณธรรมและจริยธรรมของอาชีพที่แตละกลุมนําเสนอ
และสรุปความรูและบันทึกลงในกระดาษ A4 เปนแผนผังมโนทัศน
2. นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการใชทรัพยากรใน
การปฏิบัติงาน

เรื่องที่ 3 : การติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ

วิธีสอนแบบกระบวนการอุปนัย
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เวลา 2 ชั่วโมง

ขั้นนํา
ครูสุมนักเรียนออกมาเลนเกมกระซิบสงสารโดยขอความที่กําหนด คือ ตอยเห็นตอรุมตอยตุยเลย
วิ่งไปตามตุยมารุมตอยตอ
ขั้นสอน
1. จากนั้นยกสถานการณตัวอยางเพื่อใหนักเรียนไดวิเคราะหเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารและการใช
บริการกับหนวยงานตาง ๆ
2. ครูใหนักเรียนแบงกลุมออกเปน 3-4 กลุม ตามความเหมาะสมและแบงหนาที่กันศึกษาความรู
ตามหัวขอที่ครูกําหนด และกลุมรวมกันอภิปรายความรูตามหนาที่ที่ตนเองไดรับผิดชอบใหเพื่อนใน
กลุมฟง จากนั้นสรุปใหเปนความรูของกลุมตนเอง พรอมออกมานําเสนอความรูของกลุมตนเองที่
หนาชั้นเรียนในรูปแบบที่นาสนใจ
3. ครูใหนักเรียนแบงกลุม (กลุมเดิม จากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรมจากโจทยครูกําหนด
4. นักเรียนทําแบบฝกหลังเรียน หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ

9. สื่อ/แหลงการเรียนรู

9.1 สื่อการเรียนรู
1 หนังสือเรียนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 หนวยการเรียนรูที่ 1 ทักษะในการทํางาน
เพื่อการดํารงชีวิต
2 ใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง กระบวนการทํางาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2
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3 ใบงานที่ 1.3.1 เรื่อง การติดตอสื่อสารและการใชบริการกับหนวยงานตาง ๆ
4 ใบความรู เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมตอการทํางาน
5 สิ่งประดิษฐจากวัสดุในทองถิ่น
9.2 แหลงการเรียนรู
1) ทองถิ่นของตนเอง
2) หองสมุด
3 อินเทอรเน็ต
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แบบทดสอบกอนเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. การศึกษาขอมูลของหนวยงานที่จะตองไปติดตอ 5. บุคคลใดแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมที่สุด
มีประโยชนอยางไร
ก. เปลสัมภาษณเกษตรกรเกี่ยวกับการประดิษฐ
ก. ทราบรายละเอียดและการบริการของ
ดอกไม
หนวยงาน
ข. บัวเชื่อผลการทดลองตั้งแตครั้งแรกที่เห็น
ข. สามารถขอรับบริการไดอยางถูกตอง
ค. เจนศึกษาขอมูลจากหนังสือหลายเลม
ค. ประหยัดเวลาในการไปติดตอ
ง. แนนซักถามวิทยากรทันทีที่สงสัย
ง. เลือกเครื่องแตงกายไดอยางเหมาะสม
6. บุคคลในขอใดปฏิบัติถูกตองเมื่อคนควาหาขอมูล
2. การติดตอสื่อสารในขอใดเหมาะสมที่สุด
จากอินเทอรเน็ตมาทํารายงาน
ก. น้ําแสดงอารมณที่แทจริงใสคูสนทนา
ก. นิดคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซตมาใสในรายงาน
ข. กันตใชศัพทสแลงสนทนากับครู
ข. นกพิมพรูปภาพจากอินเทอรเน็ตสงการบาน
ค. วาวใชภาษาถิ่นในการบรรยาย
วิชาศิลปะ
ง. ปาลมใชน้ําเสียงนุมนวลเมื่อติดตอใชบริการกับ
ค. นอยอางอิงชื่อผูเขียนบทความออนไลน
หนวยงานของรัฐ
ง. น้ํานําขอมูลจากหลายเว็บไซตหลายเว็บไซต
3. การประเมินทางเลือกในทักษะกระบวนการ
มาใสในรายงาน
7. การใชทักษะในการแสวงหาความรู
แกปญหาในการทํางานมีประโยชนอยางไร
โดยการสัมภาษณผูรูดานตาง ๆ ผูมีหนาที่
ก. เลือกวิธีการแกปญหาไดเหมาะสมที่สุด
สัมภาษณจะตองมีคุณสมบัติตามขอใดสําคัญที่สุด
ข. ทราบขอบกพรองที่จะตองแกไข
ก. กระตือรือรน
ค. ทํางานเปนไปตามแผนที่วางไว
ข. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ง. ทํางานตรงตามกําหนดเวลา
ค. มีความอดทน
4. การกระทําใดเปนการแกปญหาอยางมีเหตุผล
ง. ละเอียด รอบคอบ
ก. พิจารณาสาเหตุของปญหาและประเมิน
8. เมื่อกําหนดเปาหมายในการทํางานแลวปรากฏวา
ทางเลือกเพื่อแกปญหา
การปฏิบัติงานไมตรงกับวัตถุประสงคควรปรับปรุง
ข. หัวหนากลุมพิจารณาและตัดสินใจแกปญหา
อยางไร
เพียงลําพัง
ก. ปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ค. ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ข. แกไขเปาหมาย
ง. กําหนดแผนงานใหม เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้น
ค. เริ่มตนการปฏิบัติใหม
ง. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของงาน
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9. การพิจารณาขอดี ขอเสียเปนขั้นตอนใดของ
กระบวนการทํางาน
ก. การปฏิบัติงาน
ข. การวิเคราะหงาน
ค. การวางแผนในการทํางาน
ง. การประเมินผลการทํางาน

10. วินัยเปนตัวแทนชมรมเกษตรกรไดนัดพบเพื่อ
สัมภาษณเกษตรกรอําเภอ เรื่อง การดูแลสัตวเลี้ยง
วินัยแนะนําตนในขอใดไดเหมาะสมที่สุด
ก. กระผมนายวินัยเปนตัวแทนจากชมรมเกษตรกร
จากโรงเรียนสวนสายวิทยา ที่ไดขอนัดทาน
เกษตรกรอําเภอเพื่อขอทําการสัมภาษณครับ
ข. กระผมมาตามนัดที่ไดนัดไว รบกวนชวยแจง
เกษตรกรอําเภอดวยครับ
ค. กระผมมาจากชมรมเกษตรกรมีนัดกับทาน
เกษตรกรอําเภอครับ
ง. กระผมนายวินัยเปนตัวแทนจากชมรม
เกษตรกร ขออนุญาตพบทานเกษตรกร
เพื่อตองการสัมภาษณครับ

เฉลย
1. ค.

2. ง. 3. ง. 4. ก. 5. ค. 6. ค. 7. ข. 8. ก. 9. ง. 10. ก.
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แบบทดสอบหลังเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1
คําชี้แจง : ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดสอดคลองกับการประเมินการทํางานมากที่สุด 5. ในงานประกวดนางนพมาศของโรงเรียน มีการให
ก. พิจารณาขอดี ขอเสีย
นักเรียนสรางสรรคชุดจากวัสดุเหลือใช จากงาน
ข. วางแผนในการทํางาน
ประกวดนางนพมาศมีจุดประสงคในการจัดงาน
ค. ปรับปรุงแกไขผลงาน
สอดคลองกับการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ง. วิเคราะหปญหาของการทํางาน
อยางไร
2. แอนศึกษาและหาขอมูลจากหนังสือหลาย ๆ เลม
ก. ใชทรัพยากรอยางคุมคา
เพื่อมาทํารายงานสงครู แอนมีการใชทักษะใด
ข. รักษาสิ่งที่มีอยูใหใชไดนานที่สุด
ในการทํางาน
ค. นําของเกามาใชซ้ํา
ก. ทักษะการแกปญหา
ง. เลือกใชวัสดุที่ไมสงผลตอสิ่งแวดลอม
ข. ทักษะกระบวนการทํางาน
6. การทํางานที่ใชทักษะกระบวนการแกปญหา
ค. ทักษะการแสวงหาความรู
ขอใดเปนขั้นตอนของการสรางทางเลือก
ง. ทักษะการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
ก. กําหนดคาใชจายในการทํางาน
3. ภารดีทํางานที่ไดรับมอบหมายไดตรงตามเวลาที่
ข. คนควาขอมูลที่หลากหลายในการแกปญหา
กําหนด จากขอความดังกลาวภารดีมีคุณธรรม
ค. เลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
ในการทํางานอยางไร
ง. สังเกตและติดตามผลจากการทํางาน
ก. ซื่อสัตย
ข. เสียสละ
7. การติดตอสื่อสารที่ดีควรมีมารยาทในการพูด เชน
ค. รับผิดชอบ
ง. ขยันอดทน
พูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ สุภาพ ออนโยน
4. ทักษะการแสวงหาความรูโดยการสัมภาษณ
มีจุดประสงคในการติดตอสื่อสารอยางไร
มีลักษณะตรงตามขอใด
ก. เกิดความเขาใจที่ตรงกัน
ข. สานสัมพันธกันระหวางบุคคลที่ดีตอกัน
ก. หาขอเท็จจริงจากขาวดวยตนเองหรือ
ค. เปนมารยาททางสังคม
นักวิชาการ
ง. การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข. รวบรวมขอมูลจากแหลงที่มาตาง ๆ
8. ถานักเรียนตองการทําบัตรประจําตัวประชาชน
ค. สอบถามการทําเครื่องปนดินเผาจากชางทํา
นักเรียนจะตองไปติดตอกับหนวยงานใด
เครื่องปนดินเผา
ก. หนวยงานเอกชน
ง. เฝาดูวิธีการทําจากชางที่ทําเครื่องปนดินเผา
ข. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ค. หนวยงานทองถิ่น
ง. หนวยงานรัฐ
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9. การเขาพิพิธภัณฑเปนหมูคณะตองมีการนัด
ลวงหนา เพราะเหตุใด
ก. พิพิธภัณฑตองเตรียมวิทยากรใหแกเรา
ข. เตรียมสถานที่ใหมีความพรอมตอนรับหมูคณะ
ค. ตองใชเวลาในการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานใหญ
ง. เพื่อใหเจาหนาที่จัดลําดับการเขาพิพิธภัณฑ
และเตรียมสิ่งที่เราตองการ

10. ในการขอพบคุณครูที่หองพักครูในชวงพักกลางวัน
ขอใดเปนการติดตอสื่อสารเหมาะสมที่สุด
ก. ขออนุญาตพบคุณครูสมศรีคะ
ข. ขออนุญาตครับ ไมทราบวาคุณครูสมศรี
อยูไหมครับ ผมจะมาปรึกษาครูสมศรี
เรื่อง กิจกรรมกีฬาสีครับ
ค. มาหาครูสมศรีคะ ครูสมศรีอยูไหมคะ
ง. ครูสมศรีวางหรือเปลาครับ มีเรื่องจะถาม
เกี่ยวกับการบานที่ครูใหไว

เฉลย
1. ก.

2. ค. 3. ค. 4. ค. 5. ก. 6. ข. 7. ข. 8. ง. 9. ง. 10. ข.
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