คู่มือครู
ชุ ดการสอน เรื่ อง วัสดุเหลือใช้ ในท้ องถิน่
โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ คอนสตรัคชันนิซึม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2

นางบุญธรรม แก้วนาค
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์ บาเพ็ญ)
สานักการศึกษาเมืองพัทยา
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คานา
ชุ ดการสอนเรื่ อง วัสดุ เหลื อใช้ใ นท้องถิ่ น โดยใช้รูป แบบการเรี ย นรู ้ คอนสตรั ค ชันนิ ซึ ม
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พและเทคโนโลยี ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เป็ นการจัดการเรี ย น
การสอนที่เน้นให้ผูเ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถใช้ทกั ษะกระบวนการทางานกลุ่ มและ
การจัดการระบบพัฒนาความคิ ด มี ท กั ษะการออกแบบ ท างานอย่า งมี ก ลยุท ธ์ โดยใช้ก ระบวน
การทางเทคโนโลยี ตลอดจนการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใ ช้ใ นการท างาน รวมทั้ง การพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ ห รื อ วิธี ก ารใหม่ เน้น การใช้ท รั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละพลัง งานอย่า งประหยัด คุ ้ม ค่ า
คานึงถึงการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการนาวัสดุ เหลือใช้ในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็ นของ
ประดับ ตกแต่ ง ให้สวยงาม มี คุ ณค่า ได้อย่า งหลากหลายรู ปแบบและสามารถสร้ า งชิ้ นงานที่ ใ ช้
ประโยชน์ได้จริ ง
ปั จจุบนั หลายโรงเรี ยนได้เห็นความสาคัญของกลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี ได้
ศึกษาค้นหาแนวในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ของตน เพื่อให้ผูเ้ รี ยน ได้รับความรู ้และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ งพร้ อมทั้งการนาไปแก้ไ ขปั ญหาชี วิตประวัน เพื่อให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่บญั ญัติไว้วา่ “การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนที่มีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
จึงสรุ ปได้วา่ เป็ นการจัดการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยน ได้คิด ศึกษาความรู ้และการลงมือปฏิบตั ิ หรื อกระทาจริ งทุกขั้นตอน จนถึงเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง และเป็ นการสอนที่เน้นให้ผูเ้ รี ย นได้เรี ย นรู ้ วิธีก ารแสวงหาความรู ้ จึงต้องอาศัยกระบวน
การเรี ยนรู ้ เทคนิ คการสอนที่หลากหลายรู ปแบบ เพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนบรรลุ จุดมุ่งหมายของการเรี ยน
การสอนตามที่ต้ งั เอาไว้ ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารเกี่ ยวกับการสร้ างชุ ดการสอน
หน่ วยการเรี ยนรู ้ งานประดิ ษฐ์จากวัสดุ เหลื อใช้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ มขึ้ น โดยมี ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
หลายท่านให้คาปรึ กษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง และจากประสบการณ์ของผูว้ จิ ยั เอง
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าชุ ดการสอน ฉบับนี้ คงจะเป็ นประโยชน์สาหรับผูเ้ รี ยน ครู อาจารย์
ที่ใช้เป็ นคู่มือในการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน หน่วยการเรี ยนรู ้ งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ได้เป็ นอย่างดี
นางบุญธรรม แก้วนาค
โรงเรี ยนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บาเพ็ญ)

สารบัญ
หน้ า
คานา
งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
คู่มือครู ประจาชุดการสอน
คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
บัตรคาสั่ง ประจาชุ ดการสอนที่ 4
แผนการจัดการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยชุ ดการสอน
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ชุดการสอนที่ 4 เรื่ อง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก
- ชุดการสอน เรื่ อง ดอกกุหลาบสุ ดสวย
แบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน
แบบประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (ด้านกระบวนการทางานและผลงาน/ชิ้นงาน)
เกณฑ์ประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (ด้านกระบวนการทางานและผลงาน/ชิ้นงาน)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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1. ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากหลอดกาแฟ
2. ดอกไม้ จากขวดพลาสติก
3. มหัศจรรย์กระดาษเหลือใช้
4. ดอกไม้ จากถุงพลาสติก
5. เส้ นลวดมหัศจรรย์

คู่มือครูประจาชุดการสอน

ชุดการสอนเรื่ อง วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้คอนสตรัคชันนิซึม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ประกอบด้วย
1. คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
2. คาชี้แจงสาหรับนักเรี ยน
3. บัตรคาสั่ง
4. แผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. แบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยชุดการสอน
6. ชุดการฝึ กภาคปฏิบตั ิสาหรับนักเรี ยน ประกอบด้วย
- ชุดฝึ กการปฏิบตั ิงาน
7. แบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน
8. เกณฑ์การประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (กระบวนการทางาน/ผลงานชิ้นงาน)
9. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
10. สื่ อการเรี ยนการสอน

คาชี้แจงสาหรับครูผ้สู อน
ก่อนดาเนินการการสอน ควรมีการเตรียมตัวตามขั้นตอน ดังต่ อไปนี้
1. ศึกษาคู่มือครู แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ใบมอบหมายงาน/บัตรคาสั่ง
2. จัดเตรี ยมเอกสารที่ตอ้ งใช้ไว้ตามลาดับก่อน – หลัง
3. ครู จดั เตรี ยมวัสดุ – อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
4. จัดเตรี ยมนักเรี ยน
4.1 แบ่งกลุ่มนักเรี ยนออกเป็ น 6 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน
4.2 กาหนดบทบาทให้สมาชิกในกลุ่มทราบถึงกระบวนการทางานถึงการปฏิบตั ิ
ในขณะได้รับบทบาทต่างๆ ดังนี้
4.2.1 ประธาน ทาหน้าที่ควบคุมกระบวนการทางานกลุ่ม
4.2.2 รองประธาน ทาหน้าที่อ่านข้อมูลหรื ออธิ บายปั ญหาให้สมาชิกกลุ่ม
เข้าใจ
4.2.3 เลขานุการ ทาหน้าที่จดบันทึกข้อมูล การแสดงความคิดเห็นของ
สมาชิกภายในกลุ่ม
4.2.4 สมาชิก ทาหน้าที่เสนอความคิดเห็นจากข้อมูลที่ได้ศึกษา
5. เตรี ยมคาชี้ แจง
5.1 ให้นกั เรี ยนทราบว่ากิจกรรมการเรี ยนจะปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่ม โดยครู จดั ไว้แล้ว
จานวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ให้นกั เรี ยนนัง่ ตามกลุ่มและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในกลุ่ม
5.2 เตรี ยมคาชี้แจงวิธีการเรี ยนเกี่ยวกับกิจกรรมที่นกั เรี ยนต้องปฏิบตั ิตามชุดการ
สอนที่แต่ละกลุ่มได้รับ

ขณะสอน
1. ชี้แจงกิจกรรมการเรี ยนให้นกั เรี ยนทราบ
2. จัดกลุ่มนักเรี ยนจากหลายรู ปแบบ เช่น การแบ่งด้วยเพลง เกม ความสามารถ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3.1 แจกใบมอบหมายงาน/บัตรคาสัง่
3.2 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยชุดการสอน
3.3 ซักถาม

3.4 การอภิปราย
3.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามชุดการสอนและศึกษาขั้นตอนการทางาน
3.6 ตรวจสอบการทางานของนักเรี ยน
3.7 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน
3.8 สรุ ปบทเรี ยน

หลังการสอน
1. สังเกตและตรวจสอบกระบวนการทางานและผลงาน/ชิ้นงาน
2. บันทึกผลการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลด้านกระบวนการและผลงาน/ชิ้นงาน

คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ที่นกั เรี ยนได้รับครบถ้วนหรื อไม่ ดังนี้
1.1 ใบมอบหมายงาน/บัตรคาสั่ง แต่ละกลุ่มจะได้รับ จานวน 5 ชุด
1.2 ชุดฝึ กปฏิบตั ิงาน แต่ละกลุ่มจะได้รับ จานวน 5 ชุด
2. ตัวแทนนักเรี ยนแต่ละกลุ่มแจกเอกสารและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ภายในกลุ่ม
3. นักเรี ยนทุกคนอ่านเอกสารที่ครู แจกให้ ตามลาดับ ดังนี้
3.1 ใบมอบหมายงาน/บัตรคาสัง่
3.2 ชุดฝึ กการปฏิบตั ิงาน
4. เมื่อนักเรี ยนอ่านใบมอบหมายงาน/บัตรคาสั่ง แต่ละเนื้ อหาแล้ว นักเรี ยนจะต้องลงมือ
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการกลุ่ม ซึ่ งต้องมีความสามารถ ดังนี้
4.1 สอบแบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยชุดการสอน
4.2 เลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ในการทางาน
4.3 ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก
4.4 สอบแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน

บัตรคาสั่ง ประจาชุดการสอนที่ 4
เรื่ อง วัสดุเหลือใช้ ในท้ องถิ่น โดยใช้ รูปแบบการเรียนรู้ คอนสตรัคชันนิซึม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
.............................
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง เมื่อเรี ยนจบกิจกรรมการเรี ยนการสอนนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิสิ่งต่อไปนี้ได้
1. ใช้ทกั ษะการแสวงหาความรู ้ เพื่อพัฒนาการทางาน ออกแบบและสร้างแบบ ได้อย่าง
เหมาะสม
2. ใช้ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน และสามารถอภิปรายขั้นตอนการทางาน
ได้
3. มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
งานทีก่ าหนด มีดงั นี้ คือ
1. นักเรี ยนศึกษาชุดฝึ กปฏิบตั ิงาน เรื่ อง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก
2. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1 นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยชุดการสอน
2.2 ร่ วมกันวางแผนการประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก
2.3 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์สาหรับประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก (ครู มีวสั ดุ
อุปกรณ์ให้นกั เรี ยนเลือกใช้ได้ตามต้องการยกเว้นถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนักเรี ยนต้องเตรี ยมมาเอง)
2.4 นักเรี ยนช่วยกันประดิษฐ์ชิ้นงานและจัดตกแต่งในกระถางให้สวยงาม
2.5 เมื่อจัดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ช่วยกันจัดเก็บและทาความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ปฏิบตั ิงานรวมถึงสถานที่ในการปฏิบตั ิงานให้สะอาดเรี ยบร้อย
2.6 คิดคานวณราคาในชิ้นงานกลุ่มตนเอง
2.7 สรุ ปผลการประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก และส่ งตัวแทนกลุ่มนาเสนองาน
หน้าชั้นเรี ยน
2.8 นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้
แผนการเรี ยนรู้ ที่ 4 เรื่ อง งานประดิษฐ์ จากถุงพลาสติก
เวลา 2 ชั่วโมง
.........................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู ้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ออกแบบและสร้างแบบ ดัดแปลงถุงพลาสติกให้เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม
2. เลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประดิษฐ์เป็ นชิ้นงาน
ได้อย่างสร้างสรรค์ ประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. อภิปรายขั้นตอนการทางานได้ชดั เจนถูกต้องตามขั้นตอนและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีความสุ ข
4. ชิ้นงานมีความประณี ต ตกแต่งสวยงามได้สัดส่ วนและนาเสนอผลงานได้
ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. ใช้ทกั ษะการแสวงหาความรู ้ เพื่อพัฒนาการทางาน ออกแบบและสร้างแบบ ได้อย่าง
เหมาะสม
2. ใช้ทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน และสามารถอภิปรายขั้นตอนการทางาน
ได้
3. มีจิตสานึกในการทางานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานอย่างประหยัดและคุม้ ค่า
สาระการเรี ยนรู้ สาคัญ
การน าเศษวัส ดุ เ หลื อ ใช้ ใ นท้อ งถิ่ น มาประดิ ษ ฐ์ ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละเป็ นพื้ น ฐาน
การทางานที่ดี เศษวัสดุเหลือใช้ชนิ ดต่างๆ ในแต่ละวันมีจานวนมากมาย ตามสถานที่ต่างๆ อาทิเช่น
ถุงพลาสติก เป็ นต้น ถ้าเราสามารถนากลับมาใช้ใหม่โดยการประดิษฐ์ ออกแบบ ให้เป็ นชิ้นงานที่มี

ความสวยงาม จะเป็ นการช่วยปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมอีกทางหนึ่ ง และยัง
ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีนิสัยรักการทางาน รู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. ขั้นนา
1.1 ครู ใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความคิด ดังนี้
1.1.1 ถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนักเรี ยนคิดว่ามีประโยชน์หรื อไม่ อย่างไร
1.1.2 นักเรี ยนใช้ถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรได้บา้ ง
1.2 ครู นานักเรี ยนร้องเพลง “อยุธยาราลึก”
1.3 ครู แบ่งกลุ่มนักเรี ยน ออกเป็ น 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยใช้เพลงอยุธยาราลึก และ
ให้เลือกประธานกลุ่ม แล้วแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามกระบวนการกลุ่ม
1.4 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสนทนาประโยชน์และโทษของถุงพลาสติก
2. ขั้นสอน
2.1 ครู แจกวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบตั ิงานให้กบั นักเรี ยนแต่ละกลุ่ม
2.2 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรคาสัง่ คู่มือนักเรี ยน ในชุดการสอนที่ 4
2.3 นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วยชุดการสอน จานวน 10 ข้อ
2.4 ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันปฏิบตั ิงานตามรายละเอียดในชุดการสอน โดย
ครู ผสู ้ อนคอยแนะนาช่วยเหลือ และสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน โดยใช้แบบประเมินกระบวนการทางาน
กลุ่ม โดยปฏิบตั ิตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม ดังนี้
2.4.1 ให้นกั เรี ยนในกลุ่ม สารวจ ศึกษาค้นคว้าแนวการออกแบบชิ้ นงาน
จากหลอดกาแฟ นอกเหนือจากคู่มือของนักเรี ยน
2.4.2 นักเรี ยนในกลุ่มออกแบบชิ้นงานตามความสนใจของตนเอง
2.4.3 นักเรี ยนในกลุ่มช่วยกันปฏิบตั ิงานตามที่ได้ออกแบบเอาไว้ดว้ ยความ
สามัคคี
2.5 นักเรี ยนทาความสะอาดสถานที่ปฏิบตั ิงาน เก็บทาความสะอาดเครื่ องมือ
เครื่ องใช้
3. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันอภิปรายวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ที่นามา
ประดิษฐ์ดอกไม้ และขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน รวบรวมข้อมูลแล้วส่ งตัวแทนนาเสนอผลงานหน้าชั้น
เรี ยน โดยเปิ ดโอกาสให้กลุ่มอื่นได้ซกั ถามปั ญหา

3.2 นักเรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบดอกไม้
ประดิษฐ์จากถุงพลาสติก
4. ขั้นสรุ ปและนาหลักการไปประยุกต์ ใช้
4.1 นักเรี ยนและครู ร่วมกันสรุ ปถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน
และหาแนวทางแก้ไข
4.2 ครู ถามนักเรี ยนว่า สามารถนาชิ้นงานที่ประดิษฐ์ข้ ึนนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้หรื อไม่อย่างไร และสามารถประดิษฐ์เป็ นชิ้นงานอื่นๆ ได้หรื อไม่
4.3 นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยชุดการสอน จานวน 10 ข้อ
สื่ อและอุปกรณ์ การเรียนรู้
1. ชุดการสอน เรื่ อง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก
2. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. วัสดุเหลือใช้ที่นกั เรี ยนสะสมไว้
4. ตัวอย่างงานที่สาเร็ จ
การประเมินและวัดผล
1. แบบสังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
2. แบบประเมินชิ้นงาน
ข้ อเสนอแนะ
เมื่อนักเรี ยนมีความสามารถในการคิด คิดสร้างสรรค์ ออกแบบและการตกแต่งชิ้นงาน ควร
มีการนาชุดการสอนไปเผยแพร่ และนาไปใช้กบั ระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป

ลงชื่อ
(นางทิพวรรณ ยิม้ พงษ์ )
รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
โรงเรี ยนเมืองพัทยา 1 (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์บาเพ็ญ)

บันทึกหลังการสอน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่ มเริ่ มเรี ยนรู ้ ทกั ษะการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ มจากชุ ดการสอน
หน่ วยการเรี ยนรู ้ งานประดิ ษฐ์จากวัสดุ เหลื อใช้ มากขึ้ น ซึ่ งสังเกตได้จากการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง รู ้และเข้าใจความสาคัญของการนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์
เป็ นชิ้ นงาน ตอบสนองตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง และช่ วยลดภาวะโลกร้ อน นักเรี ยนมีความคิ ด
สร้ างสรรค์ในการออกแบบชิ้ นงานที่แตกต่างไปจากชุ ดการสอนที่กาหนด มีการนาเสนองานหน้า
ชั้นเรี ยนได้น่าสนใจ นักเรี ยนบางคนมีความสามารถในการคิ ดสร้ างสรรค์ ออกแบบและตกแต่ง
ชิ้นงานที่แตกต่างไปจากชุ ดการสอนที่กาหนด นักเรี ยนรู ้ถึงคุณค่าและความสาคัญการนาวัสดุเหลื อ
ใช้มาทาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

ลงชื่อ
ผูส้ อน
(นางบุญธรรม แก้วนาค)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่ อง งานประดิษฐ์ จากถุงพลาสติก
คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. การวางแผนการประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก คือข้อใด
ก. ศึกษาวิธีทา
ข. ตั้งวัตถุประสงค์
ค. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
2. ถ้าต้องการประดิษฐ์ดอกกุหลาบ ควรเลือกใช้ถุงพลาสติกชนิดใด
ก. ชนิดบาง
ข. ชนิดหนา
ค. ชนิดค่อนข้างบาง
ง. ค่อนข้างหนา
3. การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากถุงพลาสติก เราควรทาสิ่ งใดก่อนจะเข้าดอก
ก. พันเกสร
ข. พันก้านดอก
ค. พันโคนดอก
ง. ติดกลีบเลี้ยง
4. การกระทาในข้อใดเป็ นการใช้เครื่ องมือได้ถูกต้อง
ก. ตัดพลาสติกด้วยมีด
ข. ตัดลวดด้วยคัตเตอร์
ค. ตัดขวดพลาสติกด้วยมีด
ง. ตัดลวดด้วยคีมตัดลวด
5. คุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์จากถุงพลาสติกคือข้อใดมากที่สุด
ก. ชิ้นงานมีความสวยงาม
ข. ชิ้นงานมีความประณี ตและสวยงาม
ค. ชิ้นงานสะอาดเรี ยบร้อย
ง. ชิ้นงานสามารถจาหน่ายได้
6. ขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกกุหลาบที่สาคัญคือข้อใด
ก. ขั้นลงมือปฏิบตั ิ
ข. ประมาณราคา
ค. การออกแบบ
ง. การเลือกใช้วสั ดุ
7. วัสดุที่ใช้ทาดอกกุหลาบคือข้อใด
ก. กรรไกร คีมตัดลวด ลวด กาว
ข. กรรไกร คัตเตอร์ ลวด ด้าย
ค. กรรไกร ลวด ด้าย กาว
ง. คีมตัดลวด ด้าย กาว
8. การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับนิยมใช้ลวดทาก้านดอกและก้านใบ เพราะอะไร
ก. หาซื้ อง่าย
ข. ราคาถูก
ค. สะดวกใช้
ง. สามารถดัดได้

9. เพราะเหตุใดการประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติกจึงต้องออกแบบ
ก. เพื่อความรวดเร็ ว
ข. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตัด
ค. เพื่อทาให้กลีบเท่ากันทุกกลีบ
ง. เพื่อความสวยงาม
10. การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว มีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้แทนดอกไม้สดทุกงานพิธี
ข. สะดวกและเกิดความภาคภูมิใจ
ค. ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ง. ประหยัดและเป็ นการเพิ่มพูนรายได้

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนด้ วยชุดการสอน
เรื่ อง งานประดิษฐ์ จากถุงพลาสติก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ง
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ข
ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกแบบและสร้างแบบ ดัดแปลงถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว
เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ได้อย่างเหมาะสม
2. เลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นและเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
เพื่อประดิษฐ์เป็ นชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์ ประหยัด
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. อภิปรายขั้นตอนการทางานได้ชดั เจนถูกต้องตามขั้นตอน
และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
4. ชิ้นงานมีความประณี ต ตกแต่งสวยงามได้สัดส่ วน
และนาเสนอผลงานได้

วัสดุ และอุปกรณ์

1. ถุงพลาสติก ชนิดบาง
2. ลวดเบอร์ 18
3. กระดาษหนังสื อพิมพ์/ฟลอร่ าเทป
4. ไม้เสี ยบลูกชิ้น
5. แก้วพลาสติกสี เขียว
6. กระถาง
7. กรรไกร
8. ปื นกาว/ กาวลาเท็กซ์

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. ตัดถุงพลาสติกเป็ นกลีบดอกกุหลาบ

2. นากลีบดอกที่ตดั มาม้วนกับไม้เสี ยบลูกชิ้นแล้วใช้มือรู ดโดยใช้เล็บขูด

3. คลี่กลีบดอกออก

4. เตรี ยมก้านดอกโดยใช้กระดาษพันก้านแล้วนาฟลอร่ าเทปมาพัน

5. นากลีบดอกมาประกอบเป็ นช่อดอกกุหลาบ

6. ตัดใบกุหลาบจากแก้วพลาสติกสี เขียวแล้วนามาใส่ ในช่อดอกหรื อ
นามาประกอบเป็ นต้นกุหลาบ

ประโยชน์ ของการประดิษฐ์ ดอกกุหลาบจากถุงพลาสติก

1. ได้ดอกกุหลาบที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ออกแบบชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
2. รู ้จกั เลือกวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาออกแบบชิ้นงาน
และสามารถใช้วสั ดุอุปกรณ์ได้อย่างคุม้ ค่าโดยคานึงถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. มีความรู ้ ความเข้าใจและอธิบายขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประดิษฐ์
ได้ชดั เจนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่ อง งานประดิษฐ์ จากถุงพลาสติก

คาชี้แจง ให้ นักเรียนเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. ขั้นตอนในการประดิษฐ์ดอกกุหลาบที่สาคัญคือข้อใด
ก. ขั้นลงมือปฏิบตั ิ
ข. ประมาณราคา
ค. การออกแบบ
ง. การเลือกใช้วสั ดุ
2. วัสดุที่ใช้ทาดอกกุหลาบคือข้อใด
ก. กรรไกร คีมตัดลวด ลวด กาว
ข. กรรไกร คัตเตอร์ ลวด ด้าย
ค. กรรไกร ลวด ด้าย กาว
ง. คีมคัดลวด ด้าย กาว
3. การประดิษฐ์ดอกไม้ประดับนิยมใช้ลวดทาก้านดอกและก้านใบ เพราะอะไร
ก. หาซื้ อง่าย
ข. ราคาถูก
ค. สะดวกใช้
ง. สามารถดัดได้
4. เพราะเหตุใดการประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติกจึงต้องออกแบบ
ก. เพื่อความรวดเร็ ว
ข. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตัด
ค. เพื่อทาให้กลีบเท่ากันทุกกลีบ
ง. เพื่อความสวยงาม
5. การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว มีประโยชน์อย่างไร
ก. ใช้แทนดอกไม้สดทุกงานพิธี
ข. สะดวกและเกิดความภาคภูมิใจ
ค. ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
ง. ประหยัดและเป็ นการเพิ่มพูนรายได้
6. การวางแผนการประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก คือข้อใด
ก. ศึกษาวิธีทา
ข. ตั้งวัตถุประสงค์
ค. เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
7. ถ้าต้องการประดิษฐ์ดอกกุหลาบ ควรเลือกใช้ถุงพลาสติกชนิดใด
ก. ชนิดบาง
ข. ชนิดหนา
ค. ชนิดค่อนข้างบาง
ง. ค่อนข้างหนา
8. การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากถุงพลาสติก เราควรทาสิ่ งใดก่อนจะเข้าดอก
ก. พันเกสร
ข. พันก้านดอก
ค. พันโคนดอก
ง. ติดกลีบเลี้ยง

9. การกระทาในข้อใดเป็ นการใช้เครื่ องมือได้ถูกต้อง
ก. ตัดพลาสติกด้วยมีด
ข. ตัดลวดด้วยคัตเตอร์
ค. ตัดขวดพลาสติกด้วยมีด
ง. ตัดลวดด้วยคีมตัดลวด
10. คุณภาพของสิ่ งประดิษฐ์จากถุงพลาสติกคือข้อใดมากที่สุด
ก. ชิ้นงานมีความสวยงาม
ข. ชิ้นงานมีความประณี ตและสวยงาม
ค. ชิ้นงานสะอาดเรี ยบร้อย
ง. ชิ้นงานสามารถจาหน่ายได้

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนด้ วยชุดการสอน
เรื่ อง งานประดิษฐ์ จากถุงพลาสติก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค
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แบบประเมินผลภาคปฏิบัติ (ด้ านกระบวนการทางานและผลงาน/ชิ้นงาน)
เรื่ อง งานประดิษฐ์ จากถุงพลาสติก
................................
1. งาน งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก
2. ขอบข่ ายงาน กาหนดให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มๆ ละ 6 คน ปฏิบตั ิงานดังนี้
2.1 ร่ วมกันวางแผนการประดิษฐ์จากถุงพลาสติก
2.2 ช่วยกันประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก
2.2.1 เลือก และออกแบบการประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก
2.2.2 เตรี ยมและประดิษฐ์ชิ้นงานจากถุงพลาสติก
2.2.2.1 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์สาหรับประดิษฐ์ (ครู เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ให้
นักเรี ยนเลือกใช้ได้ตามต้องการตามความเหมาะสม)
2.2.2.2 ลงมือปฏิบตั ิงาน โดยใช้รูปแบบคอนสตรัคชันนิซึม
2.2.2.3 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
2.2.3 จัดส่ งผลงาน
2.2.4 สรุ ปงานพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุ งในครั้งต่อไป หน้าชั้นเรี ยน
3. เกณฑ์ พจิ ารณาการให้ คะแนน
3.1 กระบวนการทางาน (15 คะแนน) ดังนี้
3.1.1 การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์
3
คะแนน
3.1.2 การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอน
3
คะแนน
3.1.3 การทาความสะอาดและการเก็บรักษาอุปกรณ์
3
คะแนน
3.1.4 ความร่ วมมือในการทางานกลุ่ม
3
คะแนน
3.1.5 เสร็ จทันเวลา
3
คะแนน
3.2 ผลงาน/ชิ้นงาน (15 คะแนน) ดังนี้
3.2.1 ขนาด รู ปทรงและสัดส่ วน
3
คะแนน
3.2.2 การตกแต่งลวดลาย สี สนั
3
คะแนน
3.2.3 ความประณี ตและสวยงาม
3
คะแนน
3.2.4 การคิดคานวณประมาณการใช้วสั ดุอุปกรณ์และราคาชิ้นงาน
3
คะแนน
3.2.5 การนาเสนอผลงาน
3
คะแนน

เกณฑ์ การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ด้ านกระบวนการทางาน)
รายการสั งเกต
1. การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์

3 (ดี)

ระดับพฤติกรรม
2 (พอใช้ )

- นาวัสดุ-อุปกรณ์มาใช้
ปฏิบตั ิงานครบและเหมาะสม
สาหรับการปฏิบตั ิงาน
- เลือกวัสดุที่เหลือใช้ใน
ท้องถิ่นในการปฏิบตั ิงาน

- นาวัสดุอุปกรณ์มาใช้แต่ไม่
ครบ 1 – 2 รายการ
- เลือกวัสดุที่เหลือใช้ใน
ท้องถิ่นในการปฏิบตั ิงาน

- มีการวางแผนขั้นตอนการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ
- มีการตรวจสอบผลงานอย่าง
ละเอียดก่อนนาไปใช้
3. การทาความสะอาดและ - ทาความสะอาดขณะและ
การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลังการปฏิบตั ิงาน
- จัดเก็บรักษาอุปกรณ์หลัง
การใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
- ทาความสะอาดสถานที่
ปฏิบตั ิงานและอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

- มีการวางแผนขั้นตอนการ
ทางานแต่ยงั ไม่เป็ นระบบ
- ไม่มีการตรวจสอบผลงาน
ก่อนนาไปใช้งาน
- ทาความสะอาดขณะและ
หลังการปฏิบตั ิงาน
- ไม่จดั เก็บรักษาอุปกรณ์หลัง
การใช้งานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
- ทาความสะอาดสถานที่
ปฏิบตั ิงานและไม่อนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม

2. การปฏิบตั ิงานตาม
ขั้นตอน

4. ความร่ วมมือในการ
ทางานกลุ่ม

5. งานเสร็ จทันเวลา

1 (ต้ องปรับปรุ ง)
- นาวัสดุ-อุปกรณ์มาใช้
ปฏิบตั ิงานไม่ครบและ
ไม่พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
- เลือกวัสดุโดยไม่คานึงต่อ
สิ่ งแวดล้อมและไม่ใช้วสั ดุ
เหลือใช้ในท้องถิ่นในการ
ปฏิบตั ิงาน
- ขาดการวางแผนงานและ
ทางานไม่เป็ นระบบ

- ไม่ทาความสะอาดขณะ
และหลังการปฏิบตั ิงาน
- ไม่จดั เก็บรักษาอุปกรณ์
หลังการใช้งานเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว
- ทาความสะอาดสถานที่
ปฏิบตั ิงานและไม่อนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม
- ทุกคนในกลุ่มมีการวาง
- แบ่งงานกันทาจนงานสาเร็ จ - ทุกคนในกลุ่มไม่ต้ งั ใจใน
แผนการทางาน มอบหมาย
แต่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น การทางาน ขณะทางานนัง่
งานตามมติที่ประชุม และทุก ในการอภิปราย และ
คุยและไม่แสดงความ
คนร่ วมมือกันแสดงความ
ช่วยเหลือเพื่อนบ้างในบาง
คิดเห็นใดๆ เมื่อตนทางาน
คิดเห็นและช่วยเหลืออย่าง
โอกาส
เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วจะไม่
กระตือรื อร้น
ช่วยเพื่อน
- ทางานเสร็ จทันเวลา มีการ - ทางานเสร็ จทันเวลา มีความ - ทางานเสร็ จล่าช้ามาก ไม่
ควบคุมเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน แต่ไม่ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
มีการควบคุมเวลา

เกณฑ์ การประเมินผลภาคปฏิบัติ (ผลงาน/ชิ้นงาน)
รายการสั งเกต
1. ขนาดรู ปทรง และ
สัดส่วน
2. การตกแต่งลวดลาย
และสี สนั
3. ความประณี ตและ
สวยงาม
4. การคิดต้นทุนและการ
ตั้งราคาขายชิ้นงาน

5. การนาเสนอผลงาน

3 (ดี)
- ชิ้นงานมีขนาดรู ปทรงและมี
สัดส่วนเหมาะสมต่อการ
นาไปใช้งาน
- มีการตกแต่งลวดลายและ
สี สนั สวยงามและมีความ
กลมกลืน
ชิ้นงานมีความประณี ตและ
สวยงาม
- คิดคานวณประมาณราคา
วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
ได้อย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน
- คิดราคาตามสภาพจริ ง
- บุคลิกภาพดีมาก
- ใช้สื่อและมีวธิ ีการนาเสนอ
ที่น่าสนใจ
- สรุ ปเนื้อหาเข้าใจชัดเจนดี
มาก

ระดับพฤติกรรม
2 (พอใช้ )

1 (ต้ องปรับปรุ ง)

- ชิ้นงานมีขนาดไม่ได้
สัดส่วน แต่มีรูปทรง
เหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน
- มีการตกแต่งลวดลายสี สนั
สวยงามแต่ยงั ขาดความ
กลมกลืน
ชิ้นงานมีความประณี ตบ้างแต่
ยังขาดความสวยงาม
- คิดคานวณราคาวัสดุ
อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ได้
เหมาะสมแต่ขาดเกินราคา
สภาพความเป็ นจริ ง

- ชิ้นงานมีขนาดและรู ปทรง
ไม่ได้สดั ส่วนที่เหมาะสม
ต่อการนาไปใช้งาน
- ลวดลายและสี สนั ชิ้นงาน
ไม่สวยงามและขาดความ
กลมกลืน
- ชิ้นงานขาดความประณี ต
และขาดความสวยงาม
- ไม่สามารถคิดคานวณ
ราคาตามสภาพจริ งความ
เป็ นจริ งได้

- บุคลิกภาพพอใช้
- ใช้สื่อในการนาเสนอสรุ ป
เนื้อหาเข้าใจบ้าง
- สรุ ปเนื้อหายังไม่ชดั เจน

- บุคลิกภาพต้องปรับปรุ ง
- ไม่ใช้สื่อในการนาเสนอ
- สรุ ปเนื้อหาไม่ชดั เจน
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