


คู่มือครู

Teacher Script

ผูเรียบเรียงหนังสือเรียน

ดร.สถิตยพงษ  มั่นหลํา
ผศ.เพ็ญพร  ประมวลสุข 
นายมนตรี  สมไรขิง
นายปญญา  สังขภิรมย
นางวรรณี  วงศพานิชย
ผศ.ศุทธวดี  เววา
นางศิริรัตน  ฉัตรศิขรินทร

ผูเรียบเรียงคูมือครู

นางสาวพรรณมณฑ  นิลนฤนาท
นางสาวอัญชลี  ฉายแสงจันทร

ผูตรวจหนังสือเรียน
ผศ. ดร.เบญญา  มะโนชัย
นางสาวจุฬาภรณ  ศรีเมืองไหม
นางสาวกุหลาบ  ลาศนันท

บรรณาธิการหนังสือเรียน

นายสมเกียรติ  ภูระหงษ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ม.4-6

พิมพครั้งที่ 1
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
รหัสสินคา 3047001



ค�าแนะน�าการใช้  ชวยสรางความเขาใจ เพื่อใชคู มือครูได

อยางถูกตองและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ค�าอธิบายรายวิชา แสดงขอบขายเนื้อหาสาระของรายวิชา 

ซึง่ครอบคลมุมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดัตามทีห่ลกัสตูร

กําหนด

Pedagogy ชวยสรางความเขาใจในกระบวนการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

Teacher Guide Overview ชวยใหเห็นภาพรวมของการ

จัดการเรียนการสอนทั้งหมดของรายวิชากอนที่จะลงมือ

สอนจริง

Chapter Overview ชวยสรางความเขาใจและเหน็ภาพรวม

ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวย

ข้อสอบเน้นการคิด เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน

สูการสอบในระดับตาง ๆ

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะชวยพัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต

ในโลกแหงศตวรรษที่ 21

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม

หนวยการเรียนรู้ที่๒
อาหารนับเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารง
ชีวิต การจะคัดเลือกอาหารให้มีประโยชน์
เหมาะสมแก่ร่างกาย ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ การเตรียม
และการปรุงอาหาร ตลอดจนต้องสามารถ
จัดการกับวัตถุดิบที่มีมากเกินความต้องการ 
เพื่อยืดอายุ คงคุณค่า หรืออาจช่วยเพิ่มมูลค่า
ได้อีกด้วย

อาหาร

 สาระการเรียนรูแกนกลาง

• 	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างานมีข้ันตอน	 คือ	
การสังเกต	 วิเคราะห์	 สร้างทางเลือก	 และประเมินทางเลือก	
เช่น	การเก็บ	ถนอม	และแปรรูปอาหาร

• 	คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท�างาน
• 	การใช้พลังงาน	ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

 ตัวชี้วัด 

•  มทีกัษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน	(ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๔)

•  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท�างาน	(ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๖)

•  ใช้พลังงาน	ทรัพยากร	ในการท�างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	
	 เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(ง ๑.๑ ม.๔ - ๖/๗)

อาหารáÅะâÀª¹าการ

ขัน้สอน
ขัน้ที ่1 สงัเกต ตระหนกั

1.  ครใูหนกัเรยีนศกึษา เรือ่ง ทกัษะกระบวนการแก

ปญหาในการประกอบอาหาร จากหนงัสอืเรียน

หนวยการเรียนรูที่ 2 หรือศึกษาเพิ่มเติมจาก

อินเทอรเน็ต

ขัน้นาํ (กระบวนการเรยีน ความรู ความเขาใจ)

1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 อาหารและโภชนาการ

2. ครตูัง้คาํถามกระตุนความสนใจของนกัเรยีนวา 

 •  มีนักเรียนคนใดเคยไปตลาดซื้อวัตถุดิบมา

ประกอบอาหารใหผูปกครองหรือไม

   (แนวตอบ นักเรียนสามารถตอบคําถามได

อยางอิสระ)

 •  การเลือกซื้อวัตถุดิบหรืออาหารปรุงสําเร็จ

จากตลาดหรือซูเปอรมารเก็ต จําเปนตอง

ใชทักษะดานใด เพราะเหตุใด

   (แนวตอบ ในการเลือกซื้อวัตถุดิบหรืออาหาร

ปรุงสําเร็จจากตลาดหรือซูเปอรมารเก็ต 

ควรใชทักษะกระบวนการแกปญหา เพราะ

ตองใชการสังเกตคุณภาพของวัตถุดิบหรือ

อาหาร และใชทักษะการวิเคราะหเพ่ือ

เลือกและตัดสินใจ หาวิธีแกปญหาในการ

เก็บรักษาอาหารดวยวิธีการตางๆ เชน 

การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหารใน

รูปแบบตางๆ รวมถึงประเมินวิธีการเก็บ

รักษาอาหารที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ หรือ

อาหารชนิดนั้นๆ)

3.  ครูตั้งประเด็นคําถามเพื่อใหนักเรียนรวมกัน   

อภปิรายวา “อาหารจะอรอยไดควรเริม่ตนจาก        

สิ่งใด” ครูเปดโอกาสใหนักเรียนรวมกันแสดง

ความคิดเห็น จากนั้นครูกลาวเชื่อมโยงเขาสู

บทเรียน

 เกร็ดแนะครู

 ครูควรจัดการเรียนรู  เรื่อง อาหารและโภชนาการ โดยใชกิจกรรมที่

หลากหลายเพื่อใหนักเรียนสามารถประกอบอาหารได ดังนี้

 •  ใหนกัเรยีนสงัเกต วเิคราะห สรางทางเลอืก และประเมนิทางเลอืกในการ

เก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการแกปญหา

ในการทํางาน

 •  ใหนกัเรยีนดรูายการประกอบอาหารจากสือ่ตางๆ เพือ่เรยีนรูกระบวนการ

ทําอาหารและสรางแรงบันดาลใจใหอยากทําอาหาร

 •  ใหนกัเรยีนเลอืกใชวัตถุดบิประกอบอาหารอยางเหมาะสม เพือ่เสรมิสราง

ทักษะการจัดการ ใชทรัพยากรอยางคุมคาและไดคุณคาทางโภชนาการ

สูงสุด

 •  ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติประกอบอาหาร เก็บรักษาอาหาร แปรรูปอาหาร 

และถนอมอาหาร

สรปุ ประเมนินาํ นํา สอน

T28

โซน 1

โซน 2

โซน 3

ค�ำแนะน�ำกำรใช้
	 คู่มอืคร	ูรายวิชา	การงานอาชีพและเทคโนโลย	ีม.4-6	จดัท�าขึน้

เพื่อให้ครูผู ้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียนการสอน	

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประกันคุณภาพผู้เรียน	 ตาม

นโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)

โซน 2

	 โดยประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ

ครู	เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ช่วยครูเตรียมสอน

 เกร็ดแนะครู

ความรู้เสริมส�าหรับครู	ข้อเสนอแนะ	ข้อสังเกต	แนวทางการจัด

กิจกรรมและอื่น	ๆ 	เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 นักเรียนควรรู้

ความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหา	ส�าหรับอธิบายเสริมเพิ่มเติมให้

กับนักเรียน

	 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครูผู้สอน	

โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน	และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด	

เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ช่วยครูจัด
       กำรเรียนกำรสอน

น�ำ สอน สรุป ประเมิน

โซน 1



ขอสอบเนน การคิด

เปšนการเตรยีมการเ¾ือ่ช่วยป‡องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้หรอืช่วยให้ค้นพบ
ปัญหาแท้จรงิ	ในหน่วยนีส้ามารถใช้การสงัเกตกบัการเลอืกซือ้และการเกบ็
วัตถดิุบ	เช่น	สงัเกตแหล่งทีม่าเพราะการขนส่งทีม่รีะยะทางไกลอาจท�าให้มี
การปนเปอนเชือ้โรคได้มากกว่า	สงัเกตสภาพภมูอิากาศเพือ่หาวธิเีกบ็รักษา
ให้คงสภาพและคุณค่าอย่างสมบูรณ์	 หรือใช้การสังเกตกับการประกอบ
อาหาร	เช่น	สงัเกตเคลด็ลบัต่าง	ๆ 	จากผูเ้ชีย่วชาญ	เนือ่งจากกลวธิบีางอย่าง
ไม่มีระบุในต�ารา	แต่แฝงอยู่ในพฤติกรรมที่เห็นจนชินตา	ซึ่งสามารถน�ามา
ต่อยอดเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่

 ๑ ·ÑกÉะกระบÇ¹การáกŒป˜Þหาã¹การประกอบอาหาร

เปšนการ¾จิารณา¢้อมูลแต่ละส่วน ในหน่วยนี้สามารถใช้การวิเคราะห์กับ
หัวข้อการประกอบอาหาร	 เนื่องจากก่อนการประกอบอาหารในแต่ละคร้ัง	
จ�าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบต่าง	ๆ 	 เช่น	 ผู้บริโภค	 วัตถุดิบ	 โอกาส	
เพือ่ให้สามารถวางแผนใช้ทรพัยากรได้อย่างคุม้ค่าและท�าให้ได้อาหารตรง
ตามต้องการ

เปšนการหาวิ¸ีจัดการกับปัญหาอย่างหลากหลายวิธีให้ได้มากที่สุด	 โดย
พิจารณาความเป็นไปได้	ซึ่งอาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วย

เปšนการตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบแต่ละวิธีแล้วเลือกวิธีที่เหมาะสม
ทีส่ดุ	ในหน่วยนีส้ามารถใช้การสร้างและประเมนิทางเลอืกกบัการแปรรปูและ
การถนอมอาหาร	เนือ่งจากก่อนจะแปรรปูอาหาร	ต้องท�าความเข้าใจวตัถดุบิ
และวธิกีารต่าง	ๆ 	เพือ่ประเมนิข้อดข้ีอเสยี	แล้วจงึตดัสนิใจเลอืกวธิทีีเ่หมาะสม
ทีสุ่ด	เช่น	ผกัทีเ่หลอืจากการประกอบอาหาร	การแปรรปูอาจท�าได้หลายวธิี	
เป็นต้นว่า	การตากแห้ง	การหมักดอง	การใช้น�้าตาล	แต่ถ้าต้องการให้ผัก
ดังกล่าวมีรสเปรี้ยว	ควรเลือกวิธีหมักดอง

อ�ห�รจะอรอย
ตองเริ่มจ�กสิ่งใด

?อาหารáÅะâÀª¹าการ   การจะประกอบกิจการงานต่าง	ๆ 	 ให้ประสบผลส�าเร็จ	

นอกจากต้องมีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับงานแล้ว	 ยังต้องมีความ

สามารถในการจดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกดิขึน้ระหว่างปฏบิติังาน	ในการ

ประกอบอาหารก็เช่นเดียวกัน	 ย่อมต้องเกิดอุปสรรคหรือปัญหาขึ้นได้	

ดังนั้น การฝกฝนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาจึงนับเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะ

ช่วยสร้างประสบการณ์ในการเผชิญกับความยุ่งยาก	 เพื่อให้สามารถ

รับมือด้วยวิธีการที่เหมาะสม

การสังเกต

การวิเคราะห์

การสร้างทางเลือก

การประเมินทางเลือก

บุคคลในขอใดใชทักษะกระบวนการแกปญหาไดอยางเหมาะสม

1.  นกเติมเกลือเล็กนอยในนํ้าลวกผักเพื่อใหผักเขียวสดนากิน

2.  นดิเลือกซือ้แตวตัถุดบิราคาแพงเพราะเชือ่วาจะทาํใหอาหารอรอย

3.  นัตนําเนื้อสัตวทุกชนิดเก็บรวมกันในภาชนะเดียวเพื่อประหยัด

พื้นที่ของชองแชแข็ง

4.  นุชหั่นผักเปนชิ้นๆ กอนใสลงภาชนะมีฝาปดแลวเก็บในตูเย็น

เพื่อไวปรุงอาหารในอาทิตยตอไป

 (วิเคราะหคําตอบ ตอบขอ 1. เพราะอนุภาคของเกลือจะเขาไป

แทนที่คลอโรฟลลขณะที่ลวกผัก ทําใหผักยังคงมีสีเขียวสด

นารับประทาน สวนขอ 2. ความอรอยของอาหารข้ึนอยูกับชนิด

และคุณภาพของวัตถุดิบ ไมไดขึ้นอยูกับราคาเทานั้น ขอ 3. และ 

4. เปนการเก็บรักษาเนื้อสัตวและผักที่ไมถูกตอง)

 บูรณาการอาเซียน

 ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารของประเทศในอาเซียนให

นกัเรยีนฟงวา ประเทศในอาเซยีนมีรปูแบบการถนอมอาหารทีแ่ตกตางกนัออกไป 

ซึง่วตัถดิุบท่ีนาํมาใชในการถนอมอาหารจะเปนวตัถดุบิทีม่อียูในทองถิน่ จาํพวก

ผัก ผลไม เนื้อสัตวตางๆ ในที่นี้จะขอยกตัวอยางการถนอมอาหาร โดยการนํา

สัตวนํ้ามาเปนวัตถุดิบหลัก เชน ประเทศลาวนิยมนําปลามาหมัก เพื่อเก็บไว

รับประทานและนํามาใชเปนเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร ซึ่งจะเรียกชื่อ

อาหารนี้วา “ปลาแดก” โดยจะมีรสชาติที่แตกตางกันออกไปตามสัดสวน

ของปลา เกลือ อุณหภูมิ และระยะเวลาในการหมัก จัดเปนอาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการอยางมาก ซึ่งใหทั้งโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน แรธาตุ วิตามิน 

และอื่นๆ อีกมาก ที่จําเปนตอรางกายของมนุษย ดังนั้น เพื่อใหเกิดการเรียนรู

เรื่องวิธีการถนอมอาหารของประเทศในอาเซียน นักเรียนจึงควรศึกษาคนควา

ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการถนอมอาหารที่แตละประเทศนิยมทํา แลวนําขอมูลมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน

ขัน้สอน 
ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนกั

2.  ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “การประกอบอาหาร

ถอืเปนทกัษะอยางหนึง่ ซึง่ปจจบุนัการประกอบ

อาหารสามารถทําไดงายและสะดวกสบาย

มากกวาในอดตี สวนการหาวตัถดุบิทีจ่ะนาํมา

ประกอบอาหารก็สามารถหาไดงายตามตลาด 

หรือซูเปอรมารเก็ตทั่วไป แตเนื่องจากตลาด

มีการแขงขันสูง ทําใหมีพอคา แมคาบางราย

นําสินคา วัตถุดิบ หรืออาหารที่ไมไดคุณภาพ

มาจําหนายเปนจํานวนมาก เพื่อจูงใจในเรื่อง

ของราคา เราซึ่งอยูในฐานะของผูบริโภคจึง

จําเปนตองมีทักษะในการแกปญหาเหลานั้น

ดวยตนเอง

3.  ครูและนักเรียนรวมกันเตรียมวัตถุดิบที่เปน   

เนื้อสัตว ผัก ผลไม อาหารทะเล อาหารแหง    

อาหารกระปอง อาหารสําเร็จรูป และเครื่อง

ปรุงรส เพื่อนํามาสังเกตหาขอแตกตางของ

วัตถุดิบแตละประเภท

4.  ครใูหนกัเรยีนรวมกนัอภปิรายเกีย่วกบัคณุภาพ

ของวัตถุดิบ วิธีการเลือก การสังเกตวัตถุดิบ

ที่ดีมีคุณภาพ และแหลงที่มาของวัตถุดิบที่

เชื่อถือได 

สรปุ ประเมนินาํ สอน

T29

โซน 1

โซน 2

โซน 3

	 ประกอบด้วยแนวทางส�าหรับการจัดกิจกรรมและ

เสนอแนะแนวข้อสอบ	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ครผููส้อน

	 โดยใช้หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-6 ของบริษัท	 อักษรเจริญทัศน์	 อจท.	 จ�ากัด	 เป็นสื่อหลัก	

(Core	Material)	ประกอบการสอน	และการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดั	ของกลุม่

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 โดยคู่มือครู

มีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน	ดังนี้

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

 ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด	 มีทั้งปรนัย-อัตนัย	 พร้อม

เฉลยอย่างละเอียด

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

 กิจกรรมท้าทาย

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรม	เพือ่ต่อยอดส�าหรบันกัเรยีน

ทีเ่รียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว		และต้องการท้าทายความสามารถใน

ระดับที่สูงขึ้น

 กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมซ่อมเสรมิส�าหรบันกัเรยีนที่

ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้

 กิจกรรม Mini Project

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามารถน�าความรู้ที่

ได้รับมาออกแบบชิ้นงานตามความสนใจ	1	ชิ้น



ค�ำอธิบำยรำยวิชำ
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-6	 เวลาเรียน	60	ชั่วโมง	จ�านวน	1.5	หน่วยกิต

	 ศกึษาและวิเคราะห์วิธีการท�างานเพือ่การด�ารงชวีติ	ในเรือ่งหลกัการท�างานร่วมกนั	การเลอืกใช้	ดแูลรักษาเสือ้ผ้า	

และเครื่องแต่งกาย	การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว		

โรงเรยีน	และชุมชน	ทักษะการจดัการ	เรือ่งการดแูลรกัษาบ้าน	ท�าความสะอาด	จดั	ตกแต่งบ้านและโรงเรียน	การปลกูพชื	

ขยายพันธุ์พืช	 หรือเลี้ยงสัตว์	 การบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในชีวิตประจ�าวัน	 และ	

การด�าเนินการทางธุรกิจ	 การตัดเย็บและดัดแปลงเส้ือผ้า	 การเก็บ	 ถนอม	 และแปรรูปอาหาร	 การติดตั้ง	 ประกอบ	

ซ่อมแซมอุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	สิ่งอ�านวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน	การดูแลบ้านและการเลี้ยงสัตว	์

	 โดยใช้ทักษะการจัดการในการท�างาน	 ทักษะการท�างานร่วมกัน	 ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท�างาน		

และทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด�ารงชีวิต

	 เพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท�างาน	 สามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได	้	

มคีวามสามารถในการตดัสนิใจ	มคีณุธรรมและลักษณะนสัิยในการท�างาน	รวมถงึมีจติส�านกึในการใช้พลงังาน	ทรพัยากร

ในการท�างานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ง	1.1	ม.4-6/1	ม.4-6/2	ม.4-6/3	ม.4-6/4	ม.4-6/5	ม.4-6/6	ม.4-6/7

ง	2.1	ม.4-6/1	ม.4-6/2	ม.4-6/3	ม.4-6/4

รวม	11	ตัวชี้วัด



Pedagogy

	 จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนน�าไปใช้เป็นแนวทางวางแผนพัฒนา	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	 โดยสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเรียน	 รายวิชาการงาน

อาชีพและเทคโนโลย	ีชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4-6	(ฉบับประกัน)	ที่ทางบริษัท	อักษรเจริญทัศน์	อจท.	จ�ากัด	จัดพิมพ์จ�าหน่าย	

เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ตามหลักสูตร	

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	2551	โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้	(Instructional	Design)	ให้มีความสอดคล้อง	

กับรูปแบบการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก	(Project-Based	Instruction)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

เทคนิคกำรสอนวิธีกำรสอน

•	 การใช้ค�าถาม
•	 การเล่นเกม
•	 การใช้ตัวอย่างกระตุ้นความคิด
•	 การใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ทักษะที่ใช้

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

รูปแบบกำรสอนโดยใช้โครงกำรเป็นหลัก (Project-Based Instruction)

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

	 ด้วยจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี	 เพื่อช่วยพัฒนาผู ้เรียนให้มีความรู	้	

ความเข้าใจ	มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ	รูเ้ท่าทนั	

การเปลี่ยนแปลง	 น�าความรู ้เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตและ	

การอาชพีมาประยกุต์ใช้ในการท�างานได้อย่างสร้างสรรค์	เหน็

แนวทางในการประกอบอาชีพ	รักการท�างาน	มีเจตคติที่ดีต่อ

การท�างาน	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง

และมีความสุข

	 ผู ้จัดท�าจึงเลือกใช้รูปแบบการสอนโดยใช้โครงการ	

เป็นหลัก	 ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่มุ ่งให้ผู ้เรียน

แสวงหาประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่ปีระโยชน์ต่อชวิีตประจ�าวนั	

โดยใช้ศักยภาพที่ตนเองมี	ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการก�าหนด

งานท่ีท�า	มุง่ให้ผูเ้รยีนได้ใช้ทกัษะการสบืค้นและการปฏบิตัจิรงิ	

เพือ่เป็นพืน้ฐานไปสูก่ารปฏบิตังิานอืน่	ๆ 	ในการด�ารงชวีติ	ซึง่

สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คู่มือครู 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

1

2

3

4

5

6
รูปแบบ
กำรสอน

ขั้นให้ความรู้

พื้นฐาน ขั้นกระตุ้น

ความสนใจ

ขั้นจับกลุ่ม

ร่วมมือ

ขั้นน�าเสนอ

ผลงาน

ขั้นแสวงหา

ความรู้

ขั้นสรุปสิ่งที่

เรียนรู้



กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ม.4-6

หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

1
การดูแลรักษา
และจัดตกแต่ง

บ้าน  

1.	มีทักษะการจัดการในการท�างาน

2.		มีทักษะในการแสวงหาความรู	้เพื่อการ

ด�ารงชีวิต		

3.		ใช้พลังงาน	ทรัพยากรในการท�างาน

	 อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์

	 สิ่งแวดล้อม

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา

2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	

ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.	ทักษะกระบวนการคิด

			แก้ปัญหา

5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น

6.	ทักษะการประเมิน

6
ชั่วโมง

1.		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

2.	ตรวจกิจกรรม	 	

	 สร้างสรรค์พัฒนา	

	 การเรียนรู้

3.		ตรวจชิ้นงาน/	

ภาระงาน	(รวบยอด)

4.	การน�าเสนอผลงาน

5.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นรายบุคคล

6.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นกลุ่ม

7.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

8.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี		

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

2
อาหาร 

และโภชนาการ

1.	มีทักษะการจัดการในการท�างาน

2.		มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ

ท�างาน

3.	ใช้พลังงาน	ทรัพยากรในการท�างาน

	 อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์

	 สิ่งแวดล้อม

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา

2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง

ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.		ทักษะกระบวนการคิด	

แก้ปัญหา

5.	ทักษะการสรุป

	 ลงความเห็น

6.	ทักษะการประเมิน

6
ชั่วโมง

	1.		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

	2.	ตรวจใบงาน

	3.		ตรวจสอบวิธีการ

ประกอบอาหารและ

การจัดส�ารับเมนู

อาหารไทย

	4.		ตรวจกิจกรรม

สร้างสรรค์พัฒนา	

การเรียนรู้

	5.		ตรวจชิ้นงาน/

	 	ภาระงาน	(รวบยอด)

	6.	การน�าเสนอผลงาน

	7.		สังเกตพฤติกรรม

การท�างานเป็น	

รายบุคคล

	8.		สังเกตพฤติกรรม

การท�างานเป็นกลุ่ม

	9.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

10.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี		

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

Teacher Guide Overview



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

3
งานประดิษฐ์

เอกลักษณ์ไทย

1.		สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์

และมีทักษะการท�างานร่วมกัน

2.	ใช้พลังงาน	ทรัพยากรในการท�างาน

	 อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์

	 สิ่งแวดล้อม

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา

2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	

ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.	ทักษะกระบวนการคิด	

	 แก้ปัญหา

5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น

6.	ทักษะการประเมิน 8
ชั่วโมง

	1.		ตรวจแบบทดสอบ

	 	ก่อนเรียน

	2.	ตรวจใบงาน

	3.	ตรวจแผนผัง

	 	ความคิด

	4.	ตรวจงานใบตอง

	5.	ตรวจงานแกะสลัก

	6.	ตรวจงานดอกไม้สด

	7.		ตรวจชิ้นงาน/

	 	ภาระงาน	(รวบยอด)

	8.	การน�าเสนอผลงาน

	9.		สังเกตพฤติกรรม	

การท�างานเป็น	

รายบุคคล

10.		สังเกตพฤติกรรม	

การท�างานเป็นกลุ่ม

11.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

12.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี		

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

4
เสื้อผ้าและ 

เครื่องแต่งกาย

1.	อธิบายวิธีการท�างาน	เพื่อการด�ารงชีวิต

2.		มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ

	 ท�างาน

3.		ใช้พลังงาน	ทรัพยากรในการท�างาน

	 อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์

	 สิ่งแวดล้อม

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา

2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	

ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.	ทักษะกระบวนการคิด	

	 แก้ปัญหา

5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น

6.	ทักษะการประเมิน

10
ชั่วโมง

1.		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

2.	ตรวจใบงาน

3.		ตรวจชิ้นงาน/	

ภาระงาน	(รวบยอด)

4.	การน�าเสนอผลงาน

5.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นรายบุคคล

6.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นกลุ่ม

7.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

8.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี		

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

5
งานช่าง
ในบ้าน 

1.	มีทักษะการจัดการในการท�างาน
2.	มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
	 ท�างาน
3.		มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ

ท�างาน
4.	ใช้พลังงาน	ทรัพยากรในการท�างาน
	 อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์
	 สิ่งแวดล้อม

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา
2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	
ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.	ทักษะกระบวนการคิด	
	 แก้ปัญหา
5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น
6.	ทักษะการประเมิน 6

ชั่วโมง

	1.		ตรวจแบบทดสอบ	
ก่อนเรียน

	2.	ตรวจใบงาน
	3.	ตรวจการซ่อมแซม	
	 	เก้าอี้
	4.	ตรวจการล้าง	 	
	 	หน้ากากแอร์
	5.	ตรวจประกอบและ	
	 	ติดตั้งพัดลมติดผนัง
	6.		ตรวจชิ้นงาน/
	 	ภาระงาน	(รวบยอด)
	7.	การน�าเสนอผลงาน
	8.		สังเกตพฤติกรรม

การท�างานเป็น	
รายบุคคล

	9.		สังเกตพฤติกรรม
การท�างานเป็นกลุ่ม

10.		สังเกตคุณลักษณะ	
อันพึงประสงค์

11.		ตรวจแบบทดสอบ	
หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี		
ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

6
การเพาะ 
ปลูกพืช

1.	มีทักษะการจัดการในการท�างาน
2.		มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ	

ท�างาน
3.		ใช้พลังงาน	ทรัพยากรในการท�างาน	

อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน	เพื่อการอนุรักษ์	
สิ่งแวดล้อม

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา
2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	
ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.	ทักษะกระบวนการคิด	
	 แก้ปัญหา
5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น
6.	ทักษะการประเมิน

6
ชั่วโมง

1.		ตรวจแบบทดสอบ	
ก่อนเรียน

2.	ตรวจใบงาน
3.		ตรวจชิ้นงาน/	

ภาระงาน	(รวบยอด)
4.	การน�าเสนอผลงาน
5.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นรายบุคคล
6.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นกลุ่ม
7.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์
8.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี		
ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint

7
การเลี้ยงสัตว์

1.	มีทักษะการจัดการในการท�างาน
2.	มีทักษะในการแสวงหาความรู้	
	 เพื่อการด�ารงชีวิต
3.		มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ

ท�างาน

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา
2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	
ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.	ทักษะกระบวนการคิด	
	 แก้ปัญหา
5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น
6.	ทักษะการประเมิน

6
ชั่วโมง

1.		ตรวจแบบทดสอบ	
ก่อนเรียน

2.	ตรวจใบงาน
3.		ตรวจชิ้นงาน/	

ภาระงาน	(รวบยอด)
4.	การน�าเสนอผลงาน
5.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นรายบุคคล
6.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นกลุ่ม
7.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์
8.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี		
ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน
-	แบบทดสอบหลังเรียน
-	PowerPoint



หน่วย
กำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ทักษะที่ได้ เวลำที่ใช ้ กำรประเมิน สื่อที่ใช้

8
งานธุรกิจ

1.	มีทักษะการจัดการในการท�างาน

2.	มีทักษะในการแสวงหาความรู้	

	 เพื่อการด�ารงชีวิต

3.		มีทักษะในการแสวงหาความรู้	

เพื่อการด�ารงชีวิต

4.		มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ

ท�างาน

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา

2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	

ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.	ทักษะกระบวนการคิด	

	 แก้ปัญหา

5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น

6.	ทักษะการประเมิน

6
ชั่วโมง

1.		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

2.	ตรวจใบงาน

3.		ตรวจชิ้นงาน/	

ภาระงาน	(รวบยอด)

4.	การน�าเสนอผลงาน

5.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นรายบุคคล

6.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นกลุ่ม

7.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

8.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี		

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint

9
งานอาชีพ

1.	อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ

2.		เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม	

กับอาชีพ

3.	มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและ	

	 สนใจ

4.	มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

1.	ทักษะการส�ารวจค้นหา

2.		ทักษะการสังเกตวิธีการ

ท�างาน	เพื่อการด�ารง	

ชีวิต

3.	ทักษะการคิดวิเคราะห์

4.	ทักษะกระบวนการคิด	

	 แก้ปัญหา

5.		ทักษะการสรุป	

ลงความเห็น

6.	ทักษะการประเมิน

6
ชั่วโมง

1.		ตรวจแบบทดสอบ	

ก่อนเรียน

2.	ตรวจใบงาน

3.		ตรวจชิ้นงาน/	

ภาระงาน	(รวบยอด)

4.	การน�าเสนอผลงาน

5.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นรายบุคคล

6.		สังเกตพฤติกรรมการ	

ท�างานเป็นกลุ่ม

7.		สังเกตคุณลักษณะ	

อันพึงประสงค์

8.		ตรวจแบบทดสอบ	

หลังเรียน

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี		

ม.4-6

-	แบบทดสอบก่อนเรียน

-	แบบทดสอบหลังเรียน

-	PowerPoint



Chapter Title Chapter 
Overview

Teacher
Script

บทน�ำ T2 -T3

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 1 กำรดูแลรักษำและจัดตกแต่งบ้ำน T4 -T5 T6

	 •	ทักษะในการดูแลรักษาและจัดตกแต่งบ้าน

	 •	การดูแลรักษาและท�าความสะอาดบ้าน

	 •	การจัดตกแต่งบ้าน

	 •	การดูแลรักษาและจัดตกแต่งโรงเรียน

T7 -T9

T10 -T15

T16 -T22

T23 -T25

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อำหำรและโภชนำกำร T26 -T27 T28

	 •	ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการประกอบอาหาร

	 •	การเลือกซื้อและการเก็บอาหาร

	 •	การประกอบอาหาร

	 •	การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

T29

T30 -T31

T32 -T39

T40 -T49

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งำนประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย T50 -T51 T52

	 •	ปัจจัยในการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์

	 •	คุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์	ไทย

	 •	ประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ	์ไทย

T53 -T54

T55

T56 -T67

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เส้ือผ้ำและเคร่ืองแต่งกำย T68 -T69 T70

	 •	ทักษะในการเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

	 •	การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

	 •	การเลือกซื้อเสื้อผ้า	เครื่องแต่งกาย	และเครื่องประดับ

	 •	การซ่อมแซม	ตกแต่ง	และดัดแปลงเสื้อผ้า

T71-T73

T74 -T77

T78 -T81

T82 -T89

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งำนช่ำงในบ้ำน T90 -T91 T92

	 •	 งานช่างในชีวิตประจ�าวัน

	 •	ทักษะกระบวนการในการปฏิบัติงานช่าง

	 •	 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้	ในงานช่าง

	 •	การปฏิบัติงานช่างในชีวิตประจ�าวัน

T93 -T95

T95

T96 -T98

T99 -T109

สำรบัญ



Chapter Title Chapter
Overview

Teacher
Script

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 6  กำรเพำะปลูกพืช T110 -T111 T112

	 •	ทักษะการจัดการในการเพาะปลูกพืช

	 •	การเตรียมพันธุ์พืชและปัจจัยที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก

	 •	 เครื่องมือ	อุปกรณ์	และดินส�าหรับการเพาะปลูกพืช

T113

T114 –T120

T121–T127

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กำรเลี้ยงสัตว์ T128 -T129 T130

	 •	ทักษะที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์

	 •	ประเภทของสัตว์เลี้ยง

	 •	ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์

	 •	การคัดเลือกพันธุ์	การขยายพันธุ์	และปัญหาในการเลี้ยงสัตว์

T131-132

T133

T134

T135 –T143

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 8 งำนธุรกิจ T144 -T145 T146

	 •	ทักษะในการด�าเนินงานธุรกิจ

	 •	คุณลักษณะที่ดีในการท�างาน

	 •	การด�าเนินการทางธุรกิจ

	 •	การประกอบธุรกิจ

T147–T148

T149

T149 –T154

T155 –T159

หน่วยการเรียนรู้ที ่ 9 งำนอำชีพ T160 -T161 T162

	 •	 โลกของอาชีพ

	 •	แนวทางการเข้าสู่อาชีพ

	 •	การเลือกใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ

	 •	การจัดประสบการณ์	ในอาชีพ

	 •	คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

T163

T164 -169

T170

T171

T172 -173

บรรณำนุกรม	 	 T174



	 การท�างานเป็นกิจวัตรที่ทุกคนต้องปฏิบัติ	เพื่อประกอบอาชีพและสร้างรายได้แก่ตนเอง	ท�าให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น	สามารถ

ด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข	ทั้งยังท�าให้มีก�าลังและศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้	เช่น	คนในครอบครัว	ญาติมิตร	องค์กร

ที่สังกัด	สังคม	ประเทศชาติ	เพราะผลลัพธ์จากการท�างานก่อให้เกิดทักษะความช�านาญไปจนถึงสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของคนในสังคมได้	

๑.	ประโยชน์ของการท�างาน

	 ประโยชน์ของการท�างานมีหลายลักษณะ	ทั้งที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ที่ท�างานนั้น	ๆ 	และประโยชน์โดยอ้อมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	

ซึ่งสามารถจ�าแนกได้	ดังนี้

•	 เป็นเครื่องมือหล่อหลอม	

	 ทักษะการท�างาน	

	 ความร่วมมือร่วมใจ	

	 และวินัยแก่ครอบครัว

•	 ช่วยให้ครอบครัว

	 	มีความพร้อมในด้านต่าง	ๆ

	 เพ่ือสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพ

	 สู่สังคม

ประโยชน์ต่อครอบครัว ประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชำติ

•	 ประชากรในประเทศมี

	 อาชีพสุจริต	เลี้ยงตนเองได้		

	 ลดปัญหาทางเศรษฐกิจที่

	 กระทบต่อสังคม

•	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ	

	 ประเทศให้ทัดเทียมกับ

	 ต่างชาติ

•	 สร้างบุคลากรท่ีมีทักษะความ	

	 สามารถแก่ประชาคมโลก

•	 ฝึกทักษะการท�างานต่าง	ๆ

	 และสร้างเสริมประสบการณ์

	 แก่ผู้ท�างาน

•	 ค้นพบความถนัดท่ีสามารถ

	 พัฒนาไปเป็นอาชีพได้

•	 มีรายได้เล้ียงตนเอง	ก่อให้	

	 เกิดความภาคภูมิใจ

ประโยชน์ต่อตนเอง

ประโยชน์ของกำรท�ำงำน

ทกัษะกระบวนกำรท�ำงำนเพือ่กำรด�ำรงชวีติ

บทนํา
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๒.	ทักษะ	คุณสมบัต	ิและลักษณะอันพึงประสงค์ในการท�างาน

	 การจะท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นผู้มีทักษะ	คุณสมบัติ	และลักษณะอันพึงประสงค์ในการท�างาน	สามารถสร้างผลงาน	

ที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรและสังคมได้	จ�าเป็นจะต้องรู้จักค้นคว้าหาความรู้และหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	โดยค�านึงถึง	

หลักการในการท�างาน	ดังต่อไปนี้

๑หลักกำรท�ำงำน 6P

กำรมีทัศนคติเป็นบวก | Positive	Thinking
ยอมรับว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาและมีวิธีการแก้ไข

กำรมีจิตใจที่สงบ | Peaceful	Mind
เมื่อประสบปัญหา	มีสติสัมปชัญญะคิดหาวิธีแก้ไข

กำรมีควำมอดทน | Patient
รู้จักระงับอารมณ์	ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้

กำรตรงต่อเวลำ | Punctual
มีวินัยต่อตนเอง	รักษาเวลา	เพื่อการท�างานร่วมกับผู้อื่น

กำรเป็นคนสุภำพ | Polite
เคารพและให้เกียรติผู้อื่น	มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ควำมเป็นมืออำชีพในกำรท�ำงำน | Professional
หมั่นแสวงหาความรู้	ฝึกฝนทักษะ	และพัฒนาศักยภาพ

๓กำรใช้พลังงำนและ
   ทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
   และยั่งยืน 
ลดปริมำณขยะ | Reduce
ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์
สิ้นเปลือง

น�ำมำใช้ซ�้ำ | Reuse
รู้จักหมุนเวียนน�าของที่ใช้แล้ว
มาใช้ซ�้า

ซ่อมแซม | Repair
ปรับปรุง	แก้ไข	สิ่งของช�ารุดให้	
กลับมาใช้ต่อได้

หลีกเลี่ยงสำรเคมีต่ำง ๆ  | Reject
ลดหรือเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมี
ตกค้าง

แปรสภำพน�ำกลับมำใช้ใหม	่|	Recycle
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกระบวนการ
รีไซเคิล

๔ ทักษะในกำรท�ำงำน 

ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกัน
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตนและให้ความเคารพต่อผู้อื่น

ทักษะกำรจัดกำร
วางแผนและบรหิารปัจจยัต่าง	ๆ 	เพือ่ให้งานมคีณุภาพ

ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ
วเิคราะห์เหตขุองปัญหาและแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้
ค้นคว้าข้อมูลและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๒ คุณธรรม จริยธรรม และ
   ลักษณะนิสัยที่ดีในกำรท�ำงำน
คุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติตนถูกต้อง	อยู่ใต้กรอบศีลธรรมและ
จริยธรรม	เช่น	ขยันหมั่นเพียร	ซื่อสัตย์สุจริต	
มีน�า้ใจ	สุภาพเรียบร้อย	มีวินัย	มีความสามัคคี	

เจตคติที่ดี
มีใจรักในงานของตน	มองโลกในแง่ด	ีเมื่อ
ประสบปัญหาหรืออุปสรรค	มีความเชื่อมั่นว่า
ตนเองจะฝ่าฟันให้บรรลุเป้าหมายได	้อันจะก่อ
ให้เกิดความภาคภูมิใจ

ลักษณะนิสัยที่ดีในกำรท�ำงำน
รู้จักวางแผนงาน	มีหลักการและเหตุผล	
ท�างานอย่างรอบคอบ	และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที	่
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Chapter Overview

แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 1 

การดูแลรักษา

และจัดตกแต่ง

บ้าน

4 
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลย	ี

ม.4-6

-		แบบทดสอบก่อนเรียน

-  PowerPoint 

1.	อธบิายวธิกีารดแูลรกัษา

	 และท�าความสะอาดบ้าน

	 ได้อย่างถูกต้องและ

	 เหมาะสม	

2.	เลือกและใช้อุปกรณ์ใน

	 การท�าความสะอาดบ้าน

	 ได้อย่างเหมาะสมกับ

	 ลกัษณะของงาน	ทัง้งาน

	 ภายในบ้านและบริเวณ

	 บ้าน	

3.	สามารถท�าความสะอาด

	 ภายในบ้านและบริเวณ

		 บ้านได้อย่างถูกต้อง 

	 ตามหลักการ		

4.	มคีวามกระตอืรอืร้นและ

		 เลง็เหน็ประโยชน์ในการ

		 ท�าความสะอาดภายใน		

	 บ้านและบริเวณบ้าน		

5.	ใช้ทรัพยากรในการ

			ท�างานอย่างประหยัด

			และคุ้มค่า

แบบเน้น

กระบวนการ

กลุ่ม

-	 	ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

-	 	ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	 	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานรายบุคคล

-	 	สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม	

-	 	สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์

-	 ทักษะการส�ารวจ	

	 ค้นหา

-	 ทักษะการสังเกต	

	 วิธีการท�างาน	

	 เพือ่การด�ารงชวีติ

-	 ทักษะการคิด

			วิเคราะห์

-	 ทักษะกระบวน

			การคิดแก้ปัญหา

-	 ทักษะการสรุป

	 ลงความเห็น

-	 ทักษะการ		

			ประเมิน

-	 	รกัชาต	ิศาสน์	

กษัตริย์

-	 	ซือ่สตัย์	สจุรติ

-	 	มีวินัย

-	 	ใฝ่เรียนรู้

-	 	อยู่อย่าง

	 พอเพียง

-	 	มุ่งมั่นใน 

การท�างาน

-	 	รักความ

	 เป็นไทย

-	 	มจีติสาธารณะ
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แผนการจัด

การเรียนรู้
สื่อที่ใช้ จุดประสงค์ วิธีสอน ประเมิน ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ

อันพึงประสงค์

แผนฯ ที่ 2 

การดูแลรักษา

และจัดตกแต่ง

โรงเรียน

2 
ชั่วโมง

-		หนังสือเรียนการงาน

อาชีพและเทคโนโลย	ี

ม.4-6

-	แบบทดสอบหลังเรียน

- PowerPoint 

1.	อธบิายวธิกีารดแูลรกัษา

	 และท�าความสะอาด

	 ห้องเรยีนได้อย่างถกูต้อง 

	 และเหมาะสม	

2.	เลือกและใช้อุปกรณ์ใน

	 การท�าความสะอาด

	 ห้องเรียนได้อย่าง

	 เหมาะสมกับลักษณะ

	 ของงาน	ทั้งงานภายใน

	 ห้องเรียนและบริเวณ

	 โรงเรียน

3.	สามารถท�าความสะอาด

	 ภายในห้องเรียนและ

	 บรเิวณโรงเรยีนได้อย่าง

	 ถูกต้องตามหลักการ	

4.	มคีวามกระตอืรอืร้นและ

	 เลง็เหน็ประโยชน์ในการ

	 ท�าความสะอาดห้องเรยีน

	 และบริเวณโรงเรียน

5.	ใช้ทรัพยากรในการ

	 ท�างานอย่างประหยัด	

	 และคุ้มค่า

แบบเน้น

กระบวนการ

กลุ่ม

-	 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

-	 ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน

			(รวบยอด)		

-	 ประเมินการน�าเสนอผลงาน

-	 สังเกตพฤติกรรม 

	 การท�างานรายบุคคล

-	 สังเกตพฤติกรรม

	 การท�างานกลุ่ม	

-	 สังเกตคุณลักษณะ

	 อันพึงประสงค์		

-	 ทักษะการส�ารวจ	

	 ค้นหา

-	 ทักษะการสังเกต	

	 วิธีการท�างาน	

	 เพือ่การด�ารงชวีติ

-	 ทักษะการคิด

			วิเคราะห์

-	 ทักษะกระบวน

			การคิดแก้ปัญหา

-	 ทักษะการสรุป

	 ลงความเห็น

-	 ทักษะการ		

			ประเมิน

-	 	รกัชาต	ิศาสน์	

กษัตริย์

-	 	ซือ่สตัย์	สจุรติ

-	 	มีวินัย

-	 	ใฝ่เรียนรู้

-	 	อยู่อย่าง

	 พอเพียง

-	 	มุ่งมั่นใน 

การท�างาน

-	 	รักความ

	 เป็นไทย

-	 	มจีติสาธารณะ
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