ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง16101

1. จำ�นวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. ผู้เขียนคู่มือ
ชื่อ นางเสาวนี โชคสุชาติ
สถานที่ทำ�งาน

จำ�นวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตำ�แหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา)
ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3251 4170
โทรสาร 0 3251 4170
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง16101
วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
เรื่องที่สอน
(เวลา)
(ชัว่ โมง)
1
20 พ.ค. 58 1/60 ปฐมนิเทศ/ทดสอบก่อนเรียน
12.30 - 13.30 น.
แนะนำ�เนื้อหาสาระการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บ้านงามตา
2
27 พ.ค. 58 1/60 กระบวนการทำ�งานบ้าน/มารยาท
ในการทำ�งานบ้าน
12.30 - 13.30 น.

ครั้งที่

มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
แบบทดสอบ
คู่มือการเรียนการสอน
ง 1.1 ป. 6/3

- หนังสือเรียน
- เอกสารประกอบความรู้

1/60 การดูแลรักษาบ้านและสิ่งของ
3 มิ.ย. 58
เครื่องใช้ในบ้าน
12.30 - 13.30 น.

ง 1.1 ป. 6/1

10 มิ.ย. 58 1/60 การดูแลรักษาห้องต่างๆ
12.30 - 13.30 น.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อาหารและ
โภชนาการ
5
17 มิ.ย. 58 1/60 หลักการเลือกบริโภคอาหาร
และเครื่องดื่ม
12.30 - 13.30 น.
มารยาทในการรับประทานอาหาร
24 มิ.ย. 58
6
12.30 - 13.30 น.

ง 1.1 ป. 6/1

- ภาพเครื่องใช้ภายในบ้าน
- วัสดุทำ�ความสะอาด
เช่น ไม้ปัดขนไก่ ไม้กวาด
ผ้าทำ�ความสะอาด
- ภาพห้องต่างๆ
- ใบงาน

3

4

7

ง 1.1 ป. 6/2
ง 1.1 ป. 6/2

1 ก.ค. 58
1/60 อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ง 1.1 ป. 6/2
12.30 - 13.30 น.
8
8 ก.ค. 58
1/60 หลักการเลือกซื้อส่วนประกอบ
ง 1.1 ป. 6/2
12.30 - 13.30 น.
ในอาหาร
9
15 ก.ค. 58 1/60 การประกอบอาหารประเภทต่างๆ
ง 1.1 ป. 6/2
12.30 - 13.30 น.
22 กรกฎาคม 2558 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

222

- ตัวอย่างอาหารและ
เครื่องดื่ม
- ภาพการรับประทานอาหาร
- อาหารที่ปรุงสุกแล้ว 1 อย่าง
- นํ้าดื่ม แก้วนํ้า จาน ช้อน ส้อม
- ตัวอย่างอุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร
- ตัวอย่างเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
- อาหารกระป๋อง
- ตัวอย่างอาหารที่ปรุงสุก
ประเภทต่างๆ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำ�หนดการเรียนรู้รายชั่วโมง และสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง16101
มาตรฐาน
สิ่งที่ ร.ร.ปลายทาง
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด ต้องเตรียม (ครู/นักเรียน)
ง 1.1 ป. 6/2 - หมูบดลวกสุก 1/2 กก
ตับต้มสุก 1 ชิ้น
หนังหมูต้มสุก 2 ขีด
หอมแดง 10 หัว
ต้นหอม 3 ต้น ใบสะระแหน่
พริกป่น นํ้าปลา ข้าวคั่ว
นํ้าตาลทราย จาน ชาม ช้อน
เขียง (มีด ครูเตรียม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เกษตรพอเพียง
- ตัวอย่างไม้ดอกไม้ประดับ
ง 1.1 ป. 6/1
ชนิดต่างๆ
1/60 นานาพันธุ์พืช/รู้จักพันธุ์พืช

วัน/เดือน/ปี จำ�นวน
เรื่องที่สอน
(เวลา)
(ชัว่ โมง)
10 29 ก.ค. 58 1/60 ประกอบอาหารจานเดียว (ลาบหมู)
12.30 - 13.30 น.

ครั้งที่

11

5 ส.ค. 58
12.30 - 13.30 น.
12 19 ส.ค. 58 1/60 การคัดเลือกและการขยายพันธุ์พืช
12.30 - 13.30 น.
13 26 ส.ค. 58 1/60 ดินและปุ๋ย
12.30 - 13.30 น.
14

ง 1.1 ป. 6/1
ง 1.1 ป. 6/1

2 ก.ย. 58
1/60 การปลูกดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
12.30 - 13.30 น.
พันธุ์พืช
1/60 สัตว์เลี้ยงแสนรัก/สัตว์เลี้ยงน่ารู้
15
9 ก.ย. 58
12.30 - 13.30 น.

ง 1.1 ป. 6/1

16

ง 1.1 ป. 6/1

16 ก.ย. 58 1/60 การคัดเลือกและขยายพันธุ์สัตว์
12.30 - 13.30 น.
17 23 ก.ย. 58 1/60 การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง
12.30 - 13.30 น.
(การเลีย้ งปลาสวยงาม)
18

30 ก.ย. 58 1/60 ทบทวน
12.30 - 13.30 น.
ทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558

ง 1.1 ป. 6/1

ง 1.1 ป. 6/1

-

- ตัวอย่างพันธุ์พืช
- ภาพการขยายพันธุ์พืช
- ตัวอย่างดินชนิดต่างๆ
- ตัวอย่างปุ๋ยชนิดต่างๆ
- เอกสารประกอบความรู้
- ตัวอย่างพืชชนิดต่างๆ
- เอกสารประกอบความรู้
- ภาพสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ
สุนัข แมว ปลา
- เอกสารประกอบความรู้
- เอกสารประกอบการศึกษา
ค้นคว้า
- ภาพสัตว์เลี้ยง
- ตัวอย่างปลาสวยงาม
- อุปกรณ์การเลี้ยงปลา
- เอกสารประกอบความรู้
- แบบทดสอบหลังเรียน
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มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด
รายวิชา

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
รหัสวิชา ง16101
เวลา 18 ชั่วโมง

สาระที่ 1 การดำ�รงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 เข้าใจการทำ�งาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำ�งาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำ�งานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำ�งาน มีจิตสำ�นึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำ�รงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป. 6/1
1. อภิปรายแนวทางในการทำ�งานและปรับปรุงการทำ�งานแต่ละขั้นตอน
ง 1.1 ป. 6/2
2. ใช้ทักษะการจัดการในการทำ�งานและมีทักษะการทำ�งานร่วมกัน
ง 1.1 ป. 6/3
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำ�งานกับครอบครัวและผู้อื่น
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คำ�อธิบายรายวิชา
รายวิชา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง16101

ศึกษาแนวทางในการทำ�งานและปรับปรุงการทำ�งานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำ�งานและการ
ทำ�งานร่วมกันกับครอบครัวและผู้อื่น ส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี สิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่าง
ปลอดภัย กำ�หนดปัญหา หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล เลือกวิธกี าร ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด สร้าง และประเมินผล ความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้าง
สิง่ ของเครือ่ งใช้ หลักการเบือ้ งต้นของการแก้ปญ
ั หาคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ในรูป
แบบต่างๆ และข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทำ�ในชีวิตประจำ�วัน สำ�รวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู้ความสามารถ
และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ
อธิบาย อภิปราย ปฏิบัติ สร้าง รวบรวม เลือก ใช้ เก็บรักษา  นำ�เสนอ สำ�รวจ ระบุ โดยใช้ทักษะ
กระบวนการทำ�งาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำ�งานร่วมกัน ทักษะ การ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำ�งาน มีจิตสำ�นึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในการดำ�รงชีวิต เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคมสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำ�งาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ทักษะที่จำ�เป็น ประสบการณ์ เห็นแนวทางในอาชีพ
เพื่อให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีลักษณะนิสัยในการทำ�งาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิต
สำ�นึก ความรับผิดชอบ ประหยัดในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำ�รงชีวิตและครอบครัว
รหัสตัวชี้วัด									
ง 1.1

ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/3

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด
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การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

โครงสร้าง
รายวิชา

หน่วยที่
1

2

226

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

รายวิชา

รหัสวิชา ง16101
เวลา 18 ชั่วโมง

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด

ปฐมนิเทศ/ทดสอบก่อนเรียน บ้านงามตา
ง 1.1 ป. 6/1
ป. 6/2
ป. 6/3

อาหารและโภชนาการ

รวม
ง 1.1 ป. 6/2

รวม

ความคิดรวบยอด/สาระการเรียนรู้
ความคิดรวบยอด
- บ้านเป็นที่อยู่อาศัยเราจึงต้องช่วยกันดูแลรักษา
บ้านและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านให้
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
สาระการเรียนรู้
- กระบวนการทำ�งานบ้าน/มารยาทในการทำ�งาน
บ้าน
- การดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน
- การดูแลรักษาห้องต่างๆ
ความคิดรวบยอด
- อาหารเป็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิต ดังนั้น
จึงควรเลือกซื้ออาหารและเลือกบริโภคอาหารที่
มีประโยชน์
สาระการเรียนรู้
- หลักการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม
- มารยาทในการรับประทานอาหาร
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
- หลักการเลือกซื้อส่วนประกอบในอาหาร
- การประกอบอาหารประเภทต่างๆ
- ประกอบอาหารจานเดียว

เวลา นํ้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน
1

-

1
1
1
3

10

1
1
1
1
1
1
6

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หน่วยที่
3

ชื่อหน่วยการเรียนรู้
เกษตรพอเพียง

มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ง 1.1 ป. 6/1

ความคิดรวบยอด/สาระการเรียนรู้
ความคิดรวบยอด
- การปลู ก พื ช ควรเลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ ความ
ต้องการสภาพอากาศและต้องดูแลรักษาขยาย
พันธุ์พืชเพื่อเพิ่มประมาณและผลผลิตที่ดี
สาระการเรียนรู้
- นานาพันธุ์พืช/รู้จักพันธุ์พืช
- การคัดเลือกและการขยายพันธุ์พืช
- ดินและปุ๋ย
- การปลูกดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวพันธุ์พืช

รวม
4

สัตว์เลี้ยงแสนรัก

ง 1.1 ป. 6/1

ความคิดรวบยอด
- การเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นอยู่กับการ
จัดที่อยู่อาศัย การให้อาหารและการดูแลสัตว์
อย่างถูกวิธี
สาระการเรียนรู้
- สัตว์เลี้ยงน่ารู้
- การคัดเลือกและดูแลสัตว์เลี้ยง
- การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง
(การเลี้ยงปลาสวยงาม)
- ทบทวน (สัตว์เลี้ยงการเกษตร)
- ทดสอบหลังเรียนภาคเรียนที่ 1/2558

รวม
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวมตลอดภาคเรียน

เวลา นํ้าหนัก
ชั่วโมง คะแนน

1
1
1
1
4

20

1
1
1
1
4
18
ชม.

20
10
20
100
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แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี
รหัสวิชา ง16101

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง

บ้านงามตา
เวลา 3 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 สาระการดำ�รงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 เข้าใจการทำ�งาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำ�งาน ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำ�งานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้
มี คุ ณ ธรรมและลั ก ษณะนิ สั ย ในการทำ � งาน มี จิ ต สำ � นึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำ�รงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด ง 1.1 ป. 6/1
อภิปรายแนวทางในการทำ�งานและปรับปรุงการทำ�งานแต่ละขั้นตอน
ง 1.1 ป. 6/2
ใช้ทักษะการจัดการในการทำ�งานและมีทักษะการทำ�งานร่วมกัน
ง 1.1 ป. 6/3
ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำ�งานกับครอบครัวและผู้อื่น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายและบอกขั้นตอนในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้
2. อธิบายมารยาทในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้
3. จำ�แนกเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านได้
4. อธิบายวิธีการในการดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านได้
5. เลือกใช้เครื่องมือในการทำ�ความสะอาดห้องต่างๆ ได้เหมาะสม

3.สาระสำ�คัญ/ความคิดรวบยอด
การทำ�งานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นอย่างมีมารยาทที่ดีต่อกันจะช่วยทำ�งานให้สำ�เร็จ
ราบรื่น เพราะทุกคนให้ความร่วมมือกันในการดูแลรักษาบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านเพื่อเป็นการ
ยืดอายุการใช้เครื่องเรือนเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
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4. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1.
2.
3.
4.
5.

การดูแลรักษาบ้าน
มารยาทในการทำ�งานบ้าน
กระบวนการทำ�งานบ้าน
การดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน
การดูแลรักษาห้องต่างๆ

ทักษะ/กระบวนการ
1.
2.
3.
4.

ทักษะกระบวนการทำ�งาน
ทักษะการแสวงหาความรู้
ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการทำ�งาน

เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบในการทำ�งาน
2. ทำ�งานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
3. เห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

5. สรรถนะสำ�คัญของผู้เรียน
1.
2.
3.
4.
5.

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.

มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทำ�งาน
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7. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงาน
1. กิจกรรมฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียน
2. ทำ�แบบฝึกตอบคำ�ถามพัฒนาการคิด

ภาระงาน
ให้นักเรียนออกแบบวางแผนปรับปรุงภายในบ้าน 1 ห้อง พร้อมจัดทำ�รายงานสรุปกระบวนการ
วางแผนการทำ�งาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและสรุปการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินผลการ
ดำ�เนินงาน

การประเมินผลภาระงาน
ประเด็น
การประเมิน
ผลงาน/ความรู้

ทักษะ
การปฏิบัติงาน

คุณนิสัย
ในการทำ�งาน

สมรรถนะ
ความสามารถ
ในการคิด
สมรรถนะ
ทักษะการใช้ชีวิต
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ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)
ผลงานดีมาก
อธิบายเหตุผลได้ชัดเจน
มีความคิดริเริ่มดี
การทำ�งานเป็นขั้นตอน
ดีมาก การปฏิบัติการ
ทำ�งานเป็นกลุ่มดี
มีการอภิปราย
บอกถึงความเป็นเหตุเป็น
ผล มุ่งมั่นในการทำ�งานดี
มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่าสูงสุด

3 ( ดี )
ผลงานดีมากอธิบาย
เหตุผลได้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ดี
มีขั้นตอนการทำ�งานดี
มีการอภิปราย
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม

2 (พอใช้)
ผลงานพอใช้ อธิบาย
เหตุผลการทำ�งาน
ไม่ชัดเจน
มีขั้นตอนการทำ�งาน
การอภิปราย
การปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

1 (ปรับปรุง)
ผลงานต้องปรับปรุง
การอธิบายเหตุผลการ
ทำ�งานขาดความชัดเจน
ขั้นตอนการทำ�งาน
ควรปรับปรุงการอภิปราย
การปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
ต้องปรับปรุง
บอกถึงความเป็นเหตุเป็น ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นเหตุเป็นผล
มุ่งมั่นในการทำ�งานต้อง
ผล มุ่งมั่นในการทำ�งาน มุ่งมั่นในการทำ�งาน
มีคุณธรรม ใช้ทรัพยากร ปรับปรุงความมีคุณธรรม
พอใช้ มีคุณธรรมใช้
ใช้ทรัพยากร
คุ้มค่าไม่ชัดเจน
ทรัพยากรคุ้มค่า
คุ้มค่าต้องปรับปรุง
ให้เหตุผลในการทำ�งาน ให้เหตุผลในการทำ�งาน ให้เหตุผลในการทำ�งานไม่ ปรับปรุงเหตุผลการ
อย่างถูกต้อง ชัดเจน เลือก ถูกต้อง เลือกตัดสินใจ ชัดเจน เลือกตัดสินใจได้ ทำ�งาน เลือกตัดสินใจ
ปฏิบัติไม่ได้
แต่ต้องแนะนำ�
ปฏิบัติได้
ตัดสินใจปฏิบัติได้
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นต้อง
อย่างเหมาะสม และมี และมีคุณธรรมในการ และมีคุณธรรมในการ ปรับปรุง และปรับปรุง
คุณธรรมในการทำ�งาน
ทำ�งานไม่ชัดเจน
คุณธรรมในการทำ�งาน ทำ�งานร่วมกัน
ร่วมกัน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
16 - 20 คะแนน หมายถึง ดีมาก
11 - 15 คะแนน หมายถึง ดี

6 - 10 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 - 5 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics)
ประเด็น
การประเมิน

ระดับคุณภาพ
4 (ดีมาก)

1. เนื้อหาถูกต้อง ปฏิบัติงานตรงตามจุด
ประสงค์ที่กำ�หนดให้ถูก
ต้อง ชัดเจน นักเรียน
อธิบายรายละเอียด
ของการทำ�งานได้อย่าง
ละเอียด
2. ความตั้งใจ
มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
ในการทำ�งาน งานดีมาก สนใจ ให้ความ
ร่วมมือในการทำ�งานมี
ภาวะเป็นผู้นำ�และผู้ตาม
ที่ดี
3. มีวินัย
รู้จักหน้าที่ ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบ
ควบคุมตัวเองในการ
ทำ�งานได้ดี
4. คุณธรรม
มีความซื่อสัตย์ในการ
ในการทำ�งาน ทำ�งานต่อตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน เอื้อเฟื้อ
เสียสละ

3 ( ดี )

2 (พอใช้)

1 (ปรับปรุง)

ปฏิบัติงานตรงตาม
จุดประสงค์ที่กำ�หนด
ให้ 8 ใน10ส่วน ชัดเจน
นักเรียนอธิบายราย
ละเอียดของการทำ�งานได้

ปฏิบัติงานตามจุด
ประสงค์ที่กำ�หนด ให้
7 ใน 10 ส่วนนักเรียน
อธิบายรายละเอียดของ
การทำ�งานได้

ปฏิบัติงานตามจุด
ประสงค์ที่กำ�หนดให้ 6 ใน
10 ส่วน นักเรียนอธิบาย
รายละเอียดของการ
ทำ�งานได้

มีความตั้งใจในการปฏิบัติ
งานดี สนใจ ให้ความร่วม
มือในการทำ�งาน สมาชิก
ให้ความร่วมมือ 80%

การปฏิบัติงานตามหน้าที่
รับผิดชอบพอสมควร
สมาชิกบางคน ให้ความ
ร่วมมือในการทำ�งาน

ไม่สนใจทำ�งานสมาชิก
เห็นแก่ตัวไม่ให้ความร่วม
มือ ทำ�แต่ประโยชน์ส่วน
ตัวมากกว่างานกลุ่ม

รู้จักหน้าที่ มาตรงเวลา มาเข้าเรียนสายไม่รับผิด
บางครั้ง ควบคุมตัวเองใน ชอบต่อหน้าที่ ไม่มีสมาธิ
การทำ�งานได้พอสมควร ทำ�งานได้ไม่ครบขั้นตอน
ทำ�งานสลับขั้นตอน
มีความซื่อสัตย์ในการ
มีความซื่อสัตย์ในการ
ทำ�งานบางครั้งเห็นแก่ ทำ�งาน พอสมควร เห็นแก่
ตนเองช่วยเหลือเพือ่ นร่วม ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า
ส่วนรวม
งานบ้าง

ไม่เข้าเรียนตามเวลาเรียน
ขาดเรียน ขาดความรับผิด
ชอบต่อหน้าที่ ไม่มีสมาธิ
ทำ�งานได้ไม่ครบขั้นตอน
ขาดความซื่อสัตย์ในการ
ทำ�งานเอาเปรียบเพื่อนๆ
เห็นแก่ตัว

การประเมินคุณภาพมีดังนี้
4 คะแนน หมายถึง ดีมาก
3 คะแนน หมายถึง ดี

2 คะแนน หมายถึง พอใช้
1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
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8. กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1 (เรื่อง กระบวนการทำ�งานบ้าน/มารยาทในการทำ�งานบ้าน)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนอธิบายความหมายของการทำ�งานบ้านได้
2. นักเรียนอธิบายขั้นตอนของการทำ�งานบ้านได้
3. นักเรียนอธิบายมารยาทในการทำ�งานบ้านได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 1
ขั้นนำ� 1. ครูซกั ถามนักเรียนว่าใครมีประสบการณ์ในการทำ�งานบ้าน โดยครูสมุ่ ให้นกั เรียนออกมา
เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟัง
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้
ขั้นสอน 1. ครูอธิบายความหมายความสำ�คัญและมารยาทของการทำ�งานบ้านด้วยสื่อสไลด์
2. ครูซักถามความเข้าใจของบทเรียน โดยให้นักเรียนตอบคำ�ถามและอธิบาย และทำ�แบบ
ฝึกหัดหลังเรียน จำ�นวน 3 ข้อ
ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อบทเรียนด้วยการซักถามและทำ�แบบฝึกหัดหลังเรียน
จำ�นวน 3 ข้อ

ชั่วโมงที่ 2 (การดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน)
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนจำ�แนกเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้
2. นักเรียนอธิบายวิธีการดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 2
ขั้นนำ� 1. ครูนำ�เครื่องมือชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนศึกษาและซักถามเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับเครื่องมือเหล่านั้น
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้
ขั้นสอน 1. ครูอธิบายวิธีการจำ�แนกเครื่องมือและการใช้เครื่องมือดูแลรักษาบ้านด้วยสื่อสไลด์
ประกอบการซักถามกับนักเรียน
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 - 5 คน และมอบหมายภาระงานในการรักษาความ
สะอาดของห้องเรียนโดยให้นักเรียนมาเลือกใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมมาให้
3. ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำ�เสนอผลการทำ�งานให้เพื่อนๆ ฟังหน้าห้อง โดยครูอธิบาย
ประกอบเสริมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
4. ครูมอบหมายให้นักเรียนนำ�ภาพ ห้องที่ใช้งานอยู่ภายในบ้านมาคนละ 1 ภาพ		
ขั้นสรุป 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการใช้เครื่องมือในการดูแลรักษาบ้านอย่างถูกวิธีและให้
นักเรียนบันทึกผลการสรุปลงสมุดบันทึก
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ชั่วโมงที่ 3 (เรื่อง การดูแลรักษาห้องต่างๆ)
จุดประสงค์การเรียนรู้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการทำ�ความสะอาดห้องต่างๆ ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ชั่วโมงที่ 3
ขั้นนำ� 1. ครูสอบถามถึงภาพที่มอบหมายงานว่านักเรียนนำ�ภาพอะไรมาบ้างและให้นักเรียน
จับกลุ่ม ภาพห้องที่มีลักษณะชนิดเดียวกันเป็นกลุ่มๆ
2. ครูแจ้งจุดประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้
ขั้นสอน 1. ครูอธิบายการเลือกใช้เครื่องมือในการทำ�ความสะอาดห้องประเภทต่างๆ ด้วยสื่อ
สไลด์
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายกลุ่มถึงกระบวนการวิธีการทำ�ความสะอาดห้อง
ชนิดต่างๆ ที่กลุ่มมีภาพอยู่ และการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม
3. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำ�เสนอ ผลการทำ�งานกลุ่ม
ขั้นสรุป 1. ครูสรุปเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ
2. ครู แ ละนั ก เรี ย นร่ ว มกั น สรุ ป สาระสำ � คั ญ ของการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการทำ � ความ
สะอาดห้องต่างๆ และให้นักเรียนบันทึกลงสมุดจดบันทึก

9. สื่อหรือแหล่งเรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สื่อสไลด์ เรื่อง กระบวนการทำ�งานมารยาทในการทำ�งาน
สื่อสไลด์ เรื่อง การดูแลรักษาบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน
ภาพเครื่องใช้ในบ้าน
วัสดุอุปกรณ์ทำ�ความสะอาดบ้าน
สื่อสไลด์ เรื่อง การดูแลรักษาห้องต่างๆ
ภาพห้องต่างๆ ในบ้าน

10. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
สิ่งที่วัด
1. ความรู้และทักษะเรื่อง ความหมายขั้นตอนและมารยาทในการทำ�งานบ้าน
2. ความรูแ้ ละทักษะในการใช้เครื่องมือในการดูแลรักษาบ้านที่ประหยัด
3. ความรูแ้ ละทักษะเรื่อง การเลือกใช้เครื่องมือในการทำ�ความสะอาดห้องต่างๆ ได้

วิธีการวัด
1. ประเมินพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน
2. การทำ�แบบฝึกหัดหลังเรียน จำ�นวน 3 ข้อ
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

เครื่องมือวัด
1.
2.
3.
4.

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน
แบบวัดความรู้/ใบงาน /แบบฝึกหัด
แบบประเมินคุณลักษณะ
แบบประเมินการทำ�งานกลุ่ม

เกณฑ์การวัด
1. ประเมินจากการปฏิบัติจริง
2. ประเมินจากพฤติกรรมการทำ�งานโดยใช้เกณฑ์รูบิค

11. บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ปัญหาและอุปสรรค
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้สอน
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

12. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…
………….…………………….………….………………….………….…………….…………………….………….….………………….………….…………….………….………………….………….….………………….………….…

ลงชื่อ……………….……………….………….………………….………….….………ผู้บริหาร
(……………….……………….………….………………….………….….………)
วันที…่ ….………..…เดือน…….….............………………พ.ศ.…….…………………
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คู่มือครูสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำ�หรับโรงเรียนปลายทาง

บรรณานุกรม
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2555). การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ :
พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
อรุณี ลิมศิริ และคณะ. (ม.ป.ป.). การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพฯ : วัฒนา
พานิช.
เอกริ น ทร์ สี่ ม หาศาล และคณะ. (ม.ป.ป.). การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6.
พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
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