
 
 

              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

             เรื่อง งานบ้าน 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

               ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
 
 
 

 
เล่มที่ 1  

 
 
 

 
นางสาวอารีนา  กะนอง 
ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะช านาญการ  โรงเรียนบ้านกะลูแป 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
             การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

             เรื่อง งานบ้าน 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

               ชั้นประถมศกึษาปีที่ ๓ 
 
 
 

 
เล่มที่ 1  

 
 
 

 
นางสาวอารีนา  กะนอง 
ต าแหน่ง ครู   วิทยฐานะช านาญการ  โรงเรียนบ้านกะลูแป 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

ค าน า 

 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อ เป็นสื่อ
การเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  เรื่อง งานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ จ านวน ๖ ชุด ดังนี้ 

ชุดท่ี 1 กระบวนการท างาน 
ชุดท่ี 2 การท าความสะอาดบ้าน 
ชุดท่ี 3 การท าความสะอาดห้องเรียน 
ชุดท่ี 4 การแต่งกายให้เหมาะสม 
ชุดท่ี 5 การดูแลรักษาเส้ือผ้า และเครื่องแต่งกาย 
ชุดท่ี 6 การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีชุดนี้  เป็นชุดที่ ๑  

เรื่อง กระบวนการท างาน มีเนื้อหา เกี่ยวกับ การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการท างานตามขั้นตอน
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากส่ือการสอนท่ีหลากหลาย สีสันสดใสกระตุ้นความสนใจ 
ของนักเรียนได้ดี โดยผู้จัดได้ใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย กระชับ เพื่อให้นักเรียนอ่าน และท า
ความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นการปฏิบัติงาน
จริงในชีวิตประจ าวัน  
 เมื่อนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชุดนี้แล้ว  
นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างมีความสุข จนส่งผลไปถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ส่ือการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี เรื่อง งานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ชุดท่ี ๑ เรื่อง  กระบวนการท างาน ชุดนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และ
นวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป 
 

                                                                                   อารีนา  กะนอง 

  

ก 



 
 

สารบัญ 
 

 เร่ือง หน้า 
 

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง งานบ้าน 1 
 แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ 2 
 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม 3 
 ส่วนประกอบของชุดท่ี ๑ เรื่อง กระบวนการท างาน 4 
 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 5 
 มาตรฐานและตัวชี้วัดของชุดท่ี ๑ เรื่อง กระบวนการท างาน 6 
 จุดประสงค์การเรียนรู้ 7 
 สาระส าคัญ 7 
 แบบทดสอบก่อนเรียน 8 
 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 11 
 กิจกรรมท่ี ๑ 12 
 บัตรกิจกรรมท่ี ๑  14 
 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1  15 
 ใบความรู้ เรื่อง ต้องการหรือจ าเป็น 16 
 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2  17 
 กจิกรรมท่ี ๒ 18 
 บัตรกิจกรรมท่ี ๒  20 
 ใบความรู้ เรื่อง เข้าใจกระบวนการท างาน 21 
 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3  22 
 กิจกรรมท่ี 3 23 
 บัตรกิจกรรมท่ี 3  25 
 ใบความรู้ เรื่อง ประเภทกระบวนการท างาน 26 
 

ข 



 
 

 เร่ือง หน้า 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 4  27 
 กิจกรรมท่ี 4 28 
 บัตรกิจกรรมท่ี 4  30 
 ใบความรู้ เรื่อง ปัจจัย 4 31 
 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 5 33 
 แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 6 34 

แบบทดสอบหลังเรียน 35 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 38 
ภาคผนวก 39 
 เฉลยแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน 40 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนน 41 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมท่ี ๑ 42 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมท่ี ๒ 43 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมท่ี ๓ 44 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมท่ี ๔ 45 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมท่ี ๕ 46 
 แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมท่ี ๖ 47 

 บรรณานุกรม ง 
 ประวัติผู้จัดท า จ 
 

  

ค 



 
 

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

เรื่อง งานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง งานบ้าน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ มีมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
 

 ตัวชี้วัด  
 ง ๑.1 ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  
    ครอบครัวและส่วนรวม 
 ง ๑.1 ป.๓/2   ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 

ง ๑.1 ป.๓/3   ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน 
   ด้วยความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  
 
 
 
 
  

๑ 



 
 

แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

ชุดที่ ๑ เรื่องกระบวนการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาค าชี้แจงเก่ียวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

ศึกษาส่วนประกอบของชุดกิจกรรมและค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาใบความรู้ เรื่อง กระบวนการท างาน 

ปฏิบัติตามขั้นตอนในกิจกรรมท่ี ๑ – ๔ 
 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

แจ้งคะแนนสอบก่อนเรียน และหลังไม่ผ่าน ผ่าน 

เรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
ชุดที่ ๒ เร่ือง การท าความสะอาดบ้าน 

๒ 



 
 

ค าช้ีแจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู ้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 

 
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง งานบ้าน  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ประกอบด้วยชุดกิจกรรมจ านวน ๖ ชุด ดังนี้ 
 ชุดที่ 1 กระบวนการท างาน 

ชุดที่ 2 การท าความสะอาดบ้าน 
ชุดที่ 3 การท าความสะอาดห้องเรียน 
ชุดที่ 4 การแต่งกายให้เหมาะสม 
ชุดที่ 5 การดูแลรักษาเส้ือผ้า และเครื่องแต่งกาย 
ชุดที่ 6 การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  

 ๒. ระยะเวลาในการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เรื่อง งานบ้าน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ แต่ละชุดกิจกรรมใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ 3 ชั่วโมง รวม
ท้ังหมด 18 ชั่วโมง  
 ๓. ก่อนท าการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง
งานบ้าน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ ๑ ชั่วโมง 
 ๔. หลังท าการศึกษาเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง
งานบ้าน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ครบท้ัง ๖ ชุดแล้ว นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ ๑ ชั่วโมง 
 
  

๓ 



 
 

ส่วนประกอบของชุดกจิกรรม ชุดที ่๑ เรื่อง กระบวนการท างาน 
   

 ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เรื่อง งานบ้าน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ชุดที่ ๑ เรื่อง กระบวนการท างาน ชุดนี้ประกอบด้วย 
 

 แผนผังขั้นตอนการเรียนรู้ 

 ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรม  

 ส่วนประกอบของชุดท่ี ๑ เรื่อง กระบวนการท างาน 

 ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 

 มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 จุดประสงค์การเรียนรู้  

 สาระส าคัญ/สาระการเรียนรู้  

 แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ  พร้อมกระดาษค าตอบ 

 กิจกรรม   จ านวน   ๔   กิจกรรม 

 ใบความรู้   จ านวน  ๔   ใบความรู้    

  แบบบันทึกกิจกรรม   จ านวน   6   กิจกรรม 

 แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ  พร้อมกระดาษค าตอบ 

เฉลยแบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน  

แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรม  

 
 
 
 
 

๔ 



 
 

 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 

 
 

 ๑.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน ๑๐ ข้อ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน 
 ๒.  ศึกษาใบความรู้ เรื่อง กระบวนการท างาน 
 ๓. ด าเนินการตามกิจกรรมท่ี ๑ – ๔ พร้อมปฏิบัติกิจกรรม อย่างเป็นขั้นตอน และ 
ท าแบบบันทึกกิจกรรม ทั้งหมด 
 4. ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย  
 5. จัดเก็บอุปกรณ์และท าความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 ๖. เมื่อปฏิบัติชุดกิจกรรมการเรียนรูก้ารงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชุดที่ ๑  
เรื่อง กระบวนการท างาน  เสร็จสิ้น นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน ๑๐ ข้อ  
เพื่อประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ 
 

 
 
  

๕ 



 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  

เรื่อง งานบ้าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
ชุดที่ ๑ เรือ่งกระบวนการท างาน 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
สาระที่ ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ
กระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก 
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
 

 ตัวชี้วัด  
 ง ๑.1 ป.๓/๑ อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  
    ครอบครัวและส่วนรวม 
  
  

๖ 



 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 ด้านความรู้  

๑. อธิบายความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  
และส่วนรวม 

๒. อธิบายความหมายของการวางแผนการท างานได้ 
๓. บอกประโยชน์ของการวางแผนการท างานได้ 
๔. บอกขั้นตอนกระบวนการวางแผนการท างาน 

 
 

 ด้านทักษะกระบวนการ  
๑. เขียนสรุปแผนผังความคิด เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างานได้ 

  
 
 สาระส าคัญ 
 
  การท างานในลักษณะต่างๆ ย่อมมีวิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติ 
 ท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้วิธีการ รู้จักวางแผนในการท างาน และท างาน

ด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ท างานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและประสบความส าเร็จ 
 
 

  

๗ 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

เรื่อง งานบ้าน  ชดุที่ ๑ กระบวนการท างาน 
 

 
 
ค าส่ัง : ๑. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีท้ังหมด ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน ใช้เวลาในการ
ท าแบบทดสอบ ๑๐ นาที 
 ๒. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมให้ และ
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 ๓. ข้อสอบชุดนี้วัดความรู้ความสามารถของนักเรียน เรื่อง กระบวนการท างาน 
       
 

๑. ข้อใดคือความหมายของการวางแผนการท างาน 
ก. การก าหนดเวลาระหว่างการท างาน 
ข. การก าหนดล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้าง  
ค. การก าหนดงานว่าจะเริ่มท าเมื่อไหร่ เสร็จเวลาใด 
ง. การก าหนดล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้าง โดยล าดับความส าคัญ 

 
๒. ข้อใดไม่ใช่เป็นข้อดีของการวางแผนการท างาน 

ก. ประหยัดเวลา 
ข. ฝึกให้มีความรับผิดชอบ 
ค. งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ง. ได้รับของตอบแทนจากพ่อแม่ 

 
 
 
 
 

๑ ๘ 



 
 

 
 

๓. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องค านึงเป็นอันดับแรกในการวางแผนการท างาน 
ก. ปริมาณงาน 
ข. งบประมาณ 
ค. ความสวยงาม 
ง. ผลของงานท่ีได้ 

 
๔. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องค านึงในการวางแผนการท าความสะอาดบ้าน 

ก. พาหนะ 
ข. สภาพอากาศ 
ค. วัสดุ และอุปกรณ์ 
ง. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

 
๕. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการวางแผนการท างาน 

ก. ส ารวจ 
ข. วิเคราะห์งาน  
ค. วางแผนการท างาน 
ง. ปฏิบัติ และสรุปผลงานท่ีท า 

  
๖. ใครท่ีไม่สามารถวางแผนกระบวนการท างานได้ 

ก. นักเรียน 
ข. พ่อ และแม ่
ค. คุณครู 
ง. ไม่มีค าตอบที่ถูกต้อง 

 
 
 
 

๙ 



 
 

 
 

๗. ข้อใดคือการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
ก. การจัดเตรียมอาหารเช้า 
ข. การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
ค. การซักผ้ารีดผ้าให้คุณพ่อไปท างาน 
ง. การจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ส าหรับสอบปลายภาค 

 
๘. การกรอกน้ าใส่ขวดน้ าเข้าตู้เย็น เป็นการท างานเพื่อช่วยเหลือใคร 

ก. ตนเอง 
ข. เพื่อนบ้าน 
ค. ครอบครัว 
ง. ส่วนรวมในชุมชน 

 
๙. บุคคลใดที่ท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 

ก. ก้อยรดน้ าต้นไม้ที่บ้าน 
ข. นาจัดเก็บโต๊ะท าการบ้าน 
ค. ปลาท าความสะอาดโรงเรียน 
ง. โบจัดเก็บของเล่นทุกครั้งท่ีเล่นเสร็จ 

 
 ๑๐. องค์กรหรือหน่วยงานใดท าหน้าท่ีช่วยเหลือส่วนรวมแบบไม่หวังผลประโยชน์ 

ก. การไฟฟ้า 
ข. สภากาชาดสากล 
ค. โรงพยาบาลเอกชน 
ง. ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

 
 
 

๑๐ 



 
 

  
 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เรื่อง งานบ้าน  ชดุที่ ๑ กระบวนการท างาน 

 
 

ข้อที ่ ก ข ค ง 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
 
 
 

ชื่อ..............................................สกุล............................................... 
เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓/.... 

 
 
 
 

 

๑๑ 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ ๑ 
ความหมายของการท างาน 

 
  

๑๒ 



 
 

 

กิจกรรมที่ ๑ 
ความหมายของการท างาน 

 
จุดประสงค ์ 
 

ด้านความรู ้
๑. อธิบายความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  

และส่วนรวม 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

๑. บัตรกิจกรรม 
๒. ใบความรู้ เรื่อง ความหมายของการท างานและส่วนรวม 

 3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  ๑  เรื่อง จุดประกายความคิด 
 4.  แบบบนัทึกกิจกรรมท่ี   2   เรื่อง ความหมายของการท างาน 
 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 ๑. นักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรม เรื่อง ความหมายของการท างาน  
 ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจ (ใช้เวลา 4๐ นาที) 
  

ระยะเวลา 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี ๑  ใช้เวลา 4๐ นาที  
 
 
 

  

๑๓ 



 
 

  
บัตรกิจกรรมที่ 1 

ความหมายของการท างาน 
 
ศึกษา 

1. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
2. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 
3. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 

 
 
วิธีด าเนินการตามกิจกรรม 

1. ท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 1 เรื่องจุดประกายความคิด 
2. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ความหมายของการท างาน 
3. ท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 2 เรื่อง ความหมายของการท างาน 
4. ตกแต่งแบบบันทึกกิจกรรม 
5. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

 
 

  

๑๔ 



 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 1  เรื่อง จุดประกายความคิด 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ และตอบค าถาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. ภาพท่ีนักเรียนเห็น คุณแม่ก าลังท าอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จากภาพ นักเรียนคิดว่าคุณแม่ขาดอุปกรณ์ใด 
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถช่วยเหลือคุณแม่ได้หรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นักเรียนจะช่วยคุณแม่ได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 

5. หลังจากซักผ้าแล้วต้องท าอย่างไรกับผ้า 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
ชื่อ..............................................สกุล............................................... 

เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี........... 
 

๑๕ 



 
 

ใบความรู้ 
ความหมายของการท างาน 

 

ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
 
การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การท างานเกี่ยวกับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันท่ีนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น เช่น  
การจัดเก็บและบ ารุงรักษาของเล่น ของใช้ส่วนตัว การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน  
การท าความสะอาดกระเป๋านักเรียน การท าความสะอาดรองเท้านักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 การท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว หมายถึง การท างานเกี่ยวกับการดูแลรักษา 
ความสะอาดภายในบ้าน เครื่องใช้ในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ด้วยการปัดกวาดเช็ดถู รวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัว เช่น การกรอกน้ าใส่ขวด  
การบริการน้ าดื่ม การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การประกอบอาหาร การล้างจาน 
 
 
 
 
 
 
 การท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม หมายถึง การท างานเกี่ยวกับการดูแลรักษา  
การท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช้ และสถานท่ีสาธารณะ ซึ่งทุกคนในสังคม
ใช้ร่วมกัน เช่น การท าความสะอาดห้องเรียน การเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน การเก็บขยะ 
ในสวนสาธารณะ 
 

 
 

 

จัดโต๊ะเรียน 
ท่ีมา https://goo.gl/mLtGAM 

สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๕๘ 

๑๖ 

ล้างจาน 
ท่ีมา https://goo.gl/2W6yvV 

สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๕๘ 

กวาดโรงเรียน 
ท่ีมา https://goo.gl/juiLhK 

สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๕๘ 

https://goo.gl/2W6yvV


 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ความหมายของการท างาน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี ้
  

1. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. จงยกตัวอย่างการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 3 ข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

5. จงยกตัวอย่างการท างานเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ 3 ข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………................ 

  
 

ชื่อ..............................................สกุล............................................... 
เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี .......... 

 

๑๗ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ ๒ 
กระบวนการวางแผนการท างาน 

 
  

๑๘ 



 
 

 
กิจกรรมที่ 2 

กระบวนการวางแผนการท างาน 
 

จุดประสงค ์

  
ด้านความรู ้

๑. อธิบายความหมายของการวางแผนการท างานได้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

๑. บัตรกิจกรรม 
๒. ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 

 3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  3  เรื่อง กระกระบวนการวางแผนการท างาน 
 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 ๑. นักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรม เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 
 ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจ (ใช้เวลา 3๐ นาที) 
  

ระยะเวลา 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 2  ใช้เวลา 3๐ นาที  
 

  

๑๙ 



 
 

  
บัตรกิจกรรมที่ 2 

กระบวนการวางแผนการท างาน 
 
ศึกษา 

ความหมายกระบวนการวางแผนการท างาน 
 
 
วิธีด าเนินการตามกิจกรรม 

1. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 
2. ท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3 เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 
3. ตกแต่งแบบบันทึกกิจกรรม 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 
 

 

  

๒๐ 



 
 

ใบความรู้ 
กระบวนการวางแผนการท างาน 

 
 

 การท างานในลักษณะต่างๆ ย่อมมีวิธีการ 
และขั้นตอนในการปฏิบัตท่ีิแตกต่างกันไป ดังนั้น 
เราจึงต้องเรียนรู้วิธีการ รู้จักวางแผนในการท างาน  
และท างานด้วยความรอบคอบ เพื่อให้ท างานต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้อง และประสบความส าเร็จ 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 ความหมายของกระบวนการวางแผนการท างาน 
 การวางแผนการท างาน เป็นการก าหนดล่วงหน้าว่าจะท าอะไร เพราะอะไร 
จึงต้องท า จะเริ่มท าและเสร็จเมื่อไร ซึ่งการวางแผน  การท างานส าคัญมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ท าความสะอาดโรงเรียน 
ท่ีมา https://goo.gl/wDHdsD 

สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๕๘ 

กระบวนการท างาน 
ท่ีมา https://goo.gl/k6N58J 

สืบค้นเมื่อ วันท่ี 9 เมษายน ๒๕๕๘ 

๒๑ 



 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้    
 

1. บอกความหมายของกระบวนการวางแผนการท างาน 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 

2. ให้นักเรียนเรียงล าดับกระบวนการวางแผนท างานเป็นล าดับ 
2.1 ล้างเศษอาหาร ล้างน้ าสะอาด ล้างน้ ายาล้างจาน 
.......................................................................................................................... 
2.2 ซักผงซักฟอก ล้างน้ าสะอาด แยกผ้าขาว 
.......................................................................................................................... 
2.3 ถูพื้น กวาดพื้น เช็ดกระจก 
.......................................................................................................................... 
2.4 กวาดหยากไย่ กวาดพื้น ปัดฝุ่นละออง 
.......................................................................................................................... 
2.5 กวาดพื้น ลบกระดานด า ปัดฝุ่น 
.......................................................................................................................... 
2.6 ซักผ้า รดน้ าต้นไม้ ล้างรถ 
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ชื่อ..............................................สกุล............................................... 

เลขท่ี........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........... 
 

๒๒ 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมที่ 3 
ประโยชน์ของการวางแผน 

 
  

๒๓ 



 
 

 
กิจกรรมที่ 3 

ประโยชน์ของการวางแผน 
 
จุดประสงค ์ 
 
ด้านความรู ้

๑. บอกประโยชน์ของการวางแผนการท างานได้ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

๑. บัตรกิจกรรม 
๒. ใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน 

 3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  4  เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน 
 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 ๑. นักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรม เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน  
 ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจ (ใช้เวลา 3๐ นาที) 
  

ระยะเวลา 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี  3  ใช้เวลา 3๐ นาที 
 
  

  

๒๔ 



 
 

  
บัตรกิจกรรมที่ 3 

ประโยชน์ของการวางแผน 
 
ศึกษา 

ประโยชน์ของการวางแผน 
 
วิธีด าเนินการตามกิจกรรม 

1. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน 
2. ท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 4 เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน 
3. ตกแต่งแบบบันทึกกิจกรรม 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

 

  

๒๕ 



 
 

ใบความรู้ 
ประโยชน์ของการวางแผน 

 

ประโยชน์ของการวางแผน 
 การวางแผนการท างาน มีความส าคัญในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ท าให้การ
ด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกสบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ของการวางแผนการท างาน มีดังนี ้

1. ช่วยให้ผู้รับผิดชอบในงานทราบล่วงหน้าว่า จะท าอะไร เมื่อไหร่ 
2. ท าให้ท างานท่ีรับผิดชอบได้ครบถ้วน และช่วยให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. ฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ มีเหตุผล และรอบคอบ 

 
 

   

๒๖ 



 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีปฏิบัติ ถูกต้อง และท า 
 เครื่องหมาย   หน้าข้อความท่ีปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง 
 
…………..1. ก่อนกวาดหลากไย่บนเพดาน ควรยกเครื่องเรือนท้ังหมดออกไปไว้ข้างนอกบ้าน 

…………..2. ขณะปัดฝุ่นละออง ควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

…………..3. เราสามารถใช้ไม้กวาดดอกหญ้ามัดติดกบัไม้ที่มีด้ามยาวและแข็งแรง  

 เพื่อใช้กวาดเพดาน แทนไม้กวาดหยากไย่ 

…………..4. การกวาดพื้นควรกวาดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เศษขยะฟุ้งกระจาย 

…………..5. การถูพื้นห้องเรียน เราไม่จ าเป็นต้องซักผ้าถูพื้นบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เปลืองน้ า 

…………..6. เราควรกวาดเศษขยะที่อยู่ใต้ชั้นวางหนังสือก่อน แล้วจึงปัดฝุ่นละออง 

 บนชั้นวางหนังสือ 

…………..7. เราควรโกยเศษขยะที่กวาดมารวมกันไว้ท่ีมุมห้องเรียนทุกสัปดาห์ 

…………..8. การลบกระดานควรลบจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน เพื่อความสะดวก 

…………..9. เราควรน าขยะไปทิ้งในถังขยะรวมท่ีโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้เพื่อคัดแยกขยะต่อไป 

…………..10. เราควรถูพื้นจากด้านในห้องเรียน ออกมาด้านนอกห้องเรียน เพื่อความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ..............................................สกุล............................................... 

เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี .......... 
 

๒๗ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมที่ 4 
ขั้นตอนการวางแผน 

 
  

๒๘ 



 
 

 
กิจกรรมที่ 4 

ขั้นตอนการวางแผน 
 

จุดประสงค ์ 
 

ด้านองค์ความรู ้
๑. บอกขั้นตอนกระบวนการวางแผนการท างาน 
 
ด้านทักษะกระบวนการ 
๑. เขียนสรุปแผนผังความคิด เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 

 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

๑. บัตรกิจกรรม 
๒. ใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการวางแผน 

 3. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  5 เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
 4. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี  6    เรื่อง แผนผังความคิดกระบวนการวางแผน 
  การท างาน 
 
   

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
 

 ๑. นักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรม เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนการท างาน  
 ๒. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมทุกขั้นตอนอย่างตั้งใจ (ใช้เวลา 6๐ นาที) 
  

ระยะเวลา 
 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี 4  ใช้เวลา 6๐ นาที 

  
  

๒๙ 



 
 

บัตรกิจกรรมที่ 4 
ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 

 
 
ศึกษา 

ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
 
 
วิธีด าเนินการตามกิจกรรม 

1. ศึกษาใบความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
2. ท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 5 เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
3. ท าแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 6 เรื่อง แผนผังความคิดกระบวนการวางแผน 

การท างาน 
4. ตกแต่งแบบบันทึกกิจกรรม 
5. ตรวจสอบความถูกต้อง 

 
 

 

  

๓๐ 



 
 

ใบความรู้ 
ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 

 
 การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมให้มีประสิทธิภาพและ
ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพ ควรท าตามขั้นตอนและกระบวนการต่อไปนี้ 

1. ส ารวจงานท่ีต้องท า 
2. วิเคราะห์งาน 
3. วางแผนการท างาน 
4. การปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
5. การประเมินผลการท างาน 
6. การสรุปผลการท างาน 

 
 

  

๓๑ 

ส ารวจ 

วิเคราะห์ 

วางแผน 

ปฏิบัติ 

ประเมิน 

สรุป 

ขั้นตอน สรุปแบบนี้ 
เข้าใจง่ายกว่านะ 

ในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 6 เพื่อนๆลองสร้าง
แผนผังความคิดในรูปแบบของตัวเองดูนะ 



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการวางแผนการท างาน วิธีการปฏิบัต ิ
ส ารวจงานท่ีต้องท า ส ารวจปริมาณภาชนะท่ีต้องล้าง สังเกตขนาดของ

ภาชนะทั้งหมด 
วิเคราะห์งาน จัดแยกภาชนะให้เป็นประเภทเดียวกัน 
วางแผนการท างาน จัดล าดับการล้างภาชนะ จัดเตรียมอุปกรณ์การล้าง

เช่น ถุงใส่เศษอาหาร ฟองน้ าล้างจาน ฟองน้ าล้าง
แก้ว น้ ายาล้างจาน ส ารวจท่ีคว่ าภาชนะว่าพอ
หรือไม ่

การปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ ด าเนินการล้างภาชนะจาก แก้ว หรือภาชนะท่ี
แตกหักง่าย ก่อนเสมอ แล้วจึงด าเนินการล้างเศษ
อาหารจากภาชนะท้ังหมด ล้างน้ ายา และล้างน้ า
สะอาด จึงน าภาชนะทั้งหมดไปคว่ าให้แห้ง 

การประเมินผลการท างาน ตรวจสอบภาชนะทัง้หมดว่าสะอาด เรียบร้อยดี
หรือไม ่

การสรุปผลการท างาน หากภาชนะยังมีคราบสกปรกให้ท าความสะอาด
ใหม่อีกคร้ัง 

 

  

เรามาลองคิดงานท่ีจะท า 
ตามขั้นตอนกันดีกว่า 

หนูจะช่วยแม่ล้างจาน  
มาสร้างขั้นตอนการท างานกันเถอะ 

๓๒ 



 
 

 

 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานท่ีจะท า โดยเขียนตามขั้นตอนพอสังเขป    
 

1. งานท่ีนักเรียนจะท า 
......................................................................................................................... 

2. ขั้นตอนการท างาน 
2.1 ส ารวจงานท่ีต้องท า 
......................................................................................................................... 
2.2 วิเคราะห์งาน 
......................................................................................................................... 
2.3 วางแผนการท างาน 
......................................................................................................................... 
2.4 การปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
......................................................................................................................... 
2.5 การประเมินผลการท างาน 
......................................................................................................................... 
2.6 การสรุปผลการท างาน 
......................................................................................................................... 

 
 
 

 
  

 
ชื่อ..............................................สกุล............................................... 

เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........... 
 

๓๓ 



 
 

 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 6   
เรื่อง แผนผังความคิดกระบวนการวางแผนการท างาน 

 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิดเร่ือง กระบวนการท างาน วาด 
 ภาพประกอบ และตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 3๐ นาที)   
 

  

 
ชื่อ..............................................สกุล............................................... 

เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ........... 
 

๓๔ 



 
 

 แบบทดสอบหลังเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

เรื่อง งานบ้าน  ชดุที่ ๑ กระบวนการท างาน 
 

 
ค าสั่ง : ๑. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก มีท้ังหมด ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน ใช้เวลาในการ
ท าแบบทดสอบ ๑๐ นาที 
 ๒. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) ในกระดาษค าตอบท่ีเตรียมให้ และ
เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว 
 ๓. ข้อสอบชุดนี้วัดความรู้ความสามารถของนักเรียน เรื่อง กระบวนการท างาน 
       
 

๑. ข้อใดไม่ใช่เป็นข้อดีของการวางแผนการท างาน 
ก. ประหยัดเวลา 
ข. ฝึกให้มีความรับผิดชอบ 
ค. งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
ง. ได้รับของตอบแทนจากพ่อแม่ 

 
๒. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องค านึงในการวางแผนการท าความสะอาดบ้าน 

ก. พาหนะ 
ข. สภาพอากาศ 
ค. วัสดุ และอุปกรณ์ 
ง. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 



 
 

 
๓. ใครท่ีไม่สามารถวางแผนกระบวนการท างานได้ 

ก. นักเรียน 
ข. พ่อ และแม ่
ค. คุณครู 
ง. ไม่มีค าตอบที่ถูกต้อง 

 
๔. การกรอกน้ าใส่ขวดน้ าเข้าตู้เย็น เป็นการท างานเพื่อช่วยเหลือใคร 

ก. ตนเอง 
ข. เพื่อนบ้าน 
ค. ครอบครัว 
ง. ส่วนรวมในชุมชน 

 
๕. ข้อใดคือความหมายของการวางแผนการท างาน 

ก. การก าหนดเวลาระหว่างการท างาน 
ข. การก าหนดล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้าง  
ค. การก าหนดงานว่าจะเริ่มท าเมื่อไหร่ เสร็จเวลาใด 
ง. การก าหนดล่วงหน้าว่าจะท าอะไรบ้าง โดยล าดับความส าคัญ 

 
๖. บุคคลใดที่ท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 

ก. ก้อยรดน้ าต้นไม้ท่ีบ้าน 
ข. นาจัดเก็บโต๊ะท าการบ้าน 
ค. ปลาท าความสะอาดโรงเรียน 
ง. โบจัดเก็บของเล่นทุกครั้งท่ีเล่นเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 



 
 

 
๗. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการวางแผนการท างาน 

ก. ส ารวจ 
ข. วิเคราะห์งาน  
ค. วางแผนการท างาน 
ง. ปฏิบัติ และสรุปผลงานท่ีท า 

  
๘. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องค านึงเป็นอันดับแรกในการวางแผนการท างาน 

ก. ปริมาณงาน 
ข. งบประมาณ 
ค. ความสวยงาม 
ง. ผลของงานท่ีได้ 

 
๙. ข้อใดคือการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 

ก. การจัดเตรียมอาหารเช้า 
ข. การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
ค. การซักผ้ารีดผ้าให้คุณพ่อไปท างาน 
ง. การจัดเตรียมโต๊ะเก้าอี้ส าหรับสอบปลายภาค 

 
 10. องค์กรหรือหน่วยงานใดท าหน้าท่ีช่วยเหลือส่วนรวมแบบไม่หวังผลประโยชน์ 

ก. การไฟฟ้า 
ข. สภากาชาดสากล 
ค. โรงพยาบาลเอกชน 
ง. ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

 
 
 

 
 

 
  

๓๗ 



 
 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

เรื่อง งานบ้าน  ชดุที่ ๑ กระบวนการท างาน 
 
 
 

ข้อที ่ ก ข ค ง 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     
๙     

๑๐     
 
 
 

ชื่อ..............................................สกุล............................................... 
เลขที่........................ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ......... 

 
 
 
 

๓๘ 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๙ 



 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลย ี  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
เรื่อง งานบ้าน ชุดที ่๑ กระบวนการท างาน 

 
 
 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ข้อที ่ ค าตอบ ข้อที ่ ค าตอบ 
๑ ง ๑ ง 
๒ ง ๒ ค 
๓ ก ๓ ง 
๔ ค ๔ ค 
๕ ก ๕ ง 
๖ ง ๖ ค 
๗ ข ๗ ก 
๘ ค ๘ ก 
๙ ค ๙ ข 

๑๐ ข ๑๐ ข 

 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวค าตอบและเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

แบบบนัทกึกจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๔๑ 



 
 

เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 1  เรื่อง จุดประกายความคิด 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพ และตอบค าถาม 
 
 
 

 

 

 

 

1. ภาพท่ีนักเรียนเห็น คุณแม่ก าลังท าอะไร 
คุณแม่ก าลังซักผ้าด้วยมือ (ตอบถูกต้อง ได้ 1 คะแนน) 

2. จากภาพ นักเรียนคิดว่าคุณแม่ขาดอุปกรณ์ใด 
แปรงซักผ้า และเก้าอี้ส าหรับนั่งซักผ้า (ตอบถูกต้องเพียงค าตอบใดค าตอบหนึ่ง หรือ
ตอบทั้ง 2 ค าตอบ ได้ 1 คะแนน) 

3. นักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถช่วยเหลือคุณแม่ได้หรือไม่ 
ช่วยได้ (ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน) 

4. นักเรียนจะช่วยคุณแม่ได้อย่างไร 
ช่วยคุณแม่ซักผ้า หรือ ตากผ้า (ตอบถูกต้องเพียงค าตอบใดค าตอบหนึ่ง หรือตอบท้ัง 
2 ค าตอบได้ 1 คะแนน) 

5. หลังจากซักผ้าแล้วต้องท าอย่างไรกับผ้า 
น าผ้าไปตากท่ีราวตากผ้า (ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน) 
 

  
  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน 

ตอบผิดไม่ได้คะแนน หรือ 0 คะแนน 

๔๒ 



 
 

 เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ความหมายของการท างาน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
  

1. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การท างานเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันท่ีนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น 
(ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน)  

2. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว 
การท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว หมายถึง การท างานเกี่ยวกับการดูแลรักษา 
ความสะอาดภายในบ้าน เครื่องใช้ในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยด้วยการปัดกวาดเช็ดถู รวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัว  
(ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน) 

3. ความหมายของการท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม 
การท างานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม หมายถึง การท างานเกี่ยวกับการดูแลรักษา  
การท าความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของเคร่ืองใช้ และสถานท่ีสาธารณะ ซึ่งทุกคน
ในสังคมใช้ร่วมกัน (ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน) 

4. จงยกตัวอย่างการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 3 ข้อ 
เช่น การจัดกระเป๋านักเรียน การจัดโต๊ะเรียน การจัดการรองเท้าและเครื่องใช้
ส่วนตัว เป็นต้น แนวค าตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ  
(ตอบ 3 ค าตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน ตอบเพียง 1-2 ค าตอบได้ 0.5 คะแนน ) 

5. จงยกตัวอย่างการท างานเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ 3 ข้อ 
เช่น การช่วยพ่อรดน้ าต้นไม้ ช่วยแม่ล้างจาน และช่วยกวาดบ้านถูบ้าน เป็นต้น 
แนวค าตอบให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ (ตอบ 3 ค าตอบถูกต้องได้  
1 คะแนน ตอบเพียง 1-2 ค าตอบได้ 0.5 คะแนน )  

  

๔๓ 

  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน 

ตอบผิดไม่ได้คะแนน หรือ 0 คะแนน 



 
 

 เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 3 เรื่อง กระบวนการวางแผนการท างาน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้    
 

1. บอกความหมายของกระบวนการวางแผนการท างาน 
การวางแผนการท างานคือ การก าหนดล่วงหน้าว่าจะท าอะไร เพราะอะไร จึงต้องท า 
(1 คะแนน) จะเริ่มท าและเสร็จเมื่อไร (1 คะแนน) รวมตอบถูกต้องได้ 2 คะแนน 

2. ให้นักเรียนเรียงล าดับกระบวนการวางแผนท างานเป็นล าดับ 
2.1 ล้างเศษอาหาร ล้างน้ าสะอาด ล้างน้ ายาล้างจาน 
 ล้างเศษอาหาร ล้างน้ ายาล้างจาน ล้างน้ าสะอาด  
 เรียงล าดับค าตอบถูกต้องได้ 0.5 คะแนน เรียงผิดไม่ได้คะแนน 
2.2 ซักผงซักฟอก ล้างน้ าสะอาด แยกผ้าขาว 
 แยกผ้าขาว ซักผงซักฟอก ล้างน้ าสะอาด  
 เรียงล าดับค าตอบถูกต้องได้ 0.5 คะแนน เรียงผิดไม่ได้คะแนน 
2.3 ถูพื้น กวาดพื้น เช็ดกระจก 
 เช็ดกระจก กวาดพื้น ถูพื้น 
 เรียงล าดับค าตอบถูกต้องได้ 0.5 คะแนน เรียงผิดไม่ได้คะแนน  
2.4 กวาดหยากไย่ กวาดพื้น ปัดฝุ่นละออง 
 กวาดหยากไย่ ปัดฝุ่นละออง กวาดพื้น  
 เรียงล าดับค าตอบถูกต้องได้ 0.5 คะแนน เรียงผิดไม่ได้คะแนน 
2.5 กวาดพื้น ลบกระดานด า ปัดฝุ่น 
 ลบกระดานด า ปัดฝุ่น กวาดพื้น 
 เรียงล าดับค าตอบถูกต้องได้ 0.5 คะแนน เรียงผิดไม่ได้คะแนน  
2.6 ซักผ้า รดน้ าต้นไม้ ล้างรถ 
 ซักผ้า ล้างรถ รดน้ าต้นไม้  
 เรียงล าดับค าตอบถูกต้องได้  0.5 คะแนน เรียงผิดไม่ได้คะแนน 
 

  

๔๔ 

   
เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

    
 



 
 

เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของการวางแผน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีปฏิบัติ ถูกต้อง และท า 
 เครื่องหมาย   หน้าข้อความท่ีปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง 
 
………..1. ก่อนกวาดหลากไย่บนเพดาน ควรยกเครื่องเรือนท้ังหมดออกไปไว้ข้างนอกบ้าน 

……....2. ขณะปัดฝุ่นละออง ควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 

………3. เราสามารถใช้ไม้กวาดดอกหญ้ามัดติดกบัไม้ที่มีด้ามยาวและแข็งแรง  

 เพื่อใช้กวาดเพดาน แทนไม้กวาดหยากไย่ 

………4. การกวาดพื้นควรกวาดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เศษขยะฟุ้งกระจาย 

………5. การถูพื้นห้องเรียน เราไม่จ าเป็นต้องซักผ้าถูพื้นบ่อยๆ เพื่อไม่ให้เปลืองน้ า 

………6. เราควรกวาดเศษขยะที่อยู่ใต้ชั้นวางหนังสือก่อน แล้วจึงปัดฝุ่นละออง 

 บนชั้นวางหนังสือ 

………7. เราควรโกยเศษขยะที่กวาดมารวมกันไว้ท่ีมุมห้องเรียนทุกสัปดาห์ 

………8. การลบกระดานควรลบจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน เพื่อความสะดวก 

………9. เราควรน าขยะไปท้ิงในถังขยะรวมท่ีโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้เพื่อคัดแยกขยะต่อไป 

………10. เราควรถูพื้นจากด้านในห้องเรียน ออกมาด้านนอกห้องเรียน เพื่อความสะอาด  

  

  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   ตอบถูกข้อละ 0.5 คะแนน 

ตอบผิดไม่ได้คะแนน หรือ 0 คะแนน 

๔๕ 



 
 

เฉลยแบบบันทึกกิจกรรมที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนการท างาน 
 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างงานท่ีจะท า โดยเขียนตามขั้นตอนพอสังเขป    
 

1. งานท่ีนักเรียนจะท า 
เขียนชื่องานท่ีจะท าได้ถูกต้อง ได้ 1 คะแนน 

2. ขั้นตอนการท างาน 
2.1 ส ารวจงานท่ีต้องท า 
 ส ารวจปริมาณงาน.............(อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ) 
2.2 วิเคราะห์งาน 
 วิเคราะห์ตัวงาน..................(อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ) 
2.3 วางแผนการท างาน 
 วางแผนการปฏิบัติงาน.......(อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ) 
2.4 การปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
 การลงมือท างาน.................(อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ) 
2.5 การประเมินผลการท างาน 
 การตรวจสอบงาน..............(อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ) 
2.6 การสรุปผลการท างาน 
 สรุปงานท่ีท า.......................(อยู่ในดุลยพินิจของคุณครูผู้ตรวจ) 

  
  เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
   ข้อที่ 1 ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน 

ข้อที่ 2 ตอบถูก 6 ข้อ ได้ 4 คะแนน 
ตอบถูก 4-5 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ตอบถูก 2-3 ข้อ ได้ 2 คะแนน 
ตอบถูก 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
ตอบผิด หรือไม่ตอบ ไม่ไดค้ะแนน 
 

๔๖ 



 
 

แนวค าตอบและเกณฑ์การให้คะแนน 
 แบบบันทึกกิจกรรมที่ 6  เรื่อง แผนผังความคิดกระบวนการท างาน 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิดเร่ือง กระบวนการท างาน  
 วาดภาพประกอบ และตกแต่งให้สวยงาม (ใช้เวลา 3๐ นาที)  

  

คะแนนเต็ม 5 คะแนน  เกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในหน้าถัดไป 

๔๗ 



 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนแบบบันทึกกิจกรรมที่ 6 
แผนผังความคิด เรื่องกระบวนการท างาน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

๑ คะแนน ๐ คะแนน 
เนื้อหา เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน ไม่ได้เขียน หรือ 

เขียนนอกเหนือจากเนื้อหา 
ภาพประกอบ มีการวาดภาพหรือมีภาพประกอบ ไม่มีการวาดภาพหรือ 

ไม่มีภาพประกอบ 
ความสวยงาม ให้สีสัน สวยงาม  ชัดเจน 

ตามล าดับหัวข้อ 
ไม่ให้สีสัน ขาดความชัดเจน  
ของล าดับหัวข้อ 

ความสะอาด ท างานสะอาดเรียบร้อย 
เป็นระเบียบ 

ท างานไม่เรียบร้อย และไม่สะอาด 

ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
แปลกใหม่ และสวยงาม 

ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ใช้รูปแบบเดิมๆในการสร้าง
ชิ้นงาน 

 

  

๔๘ 
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