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ค าน า 
 

 ชุดการสอนเร่ือง วสัดุเหลือใช้ในท้องถ่ิน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คอนสตรัคชันนิซึม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  เป็นการจดัการเรียน      
การสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง สามารถใช้ทกัษะกระบวนการท างานก ลุ่มและ  
การจดัการระบบพฒันาความคิด มีทกัษะการออกแบบ ท างานอย่างมีกลยุทธ์ โดยใช้กระบวน      
การทางเทคโนโลยี ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท างาน รวมทั้งการพฒันา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยดั คุ้มค่า 
ค  านึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน โดยการน าวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ินมาประดิษฐ์เป็นของ
ประดับตกแต่ง ให้สวยงาม มีคุณค่า ได้อย่างหลากหลายรูปแบบและสามารถสร้างช้ินงานท่ีใช้
ประโยชน์ไดจ้ริง 
 ปัจจุบนัหลายโรงเรียนไดเ้ห็นความส าคญัของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้
ศึกษาคน้หาแนวในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตน เพื่อให้ผูเ้รียน ได้รับความรู้และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงพร้อมทั้งการน าไปแก้ไขปัญหาชีวิตประวนั เพื่อให้สอดคล้องตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   มาตรา 22  ท่ีบญัญติัไวว้า่  “การจดัการศึกษาตอ้งยึด
หลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนท่ีมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ” 
จึงสรุปไดว้า่เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยเนน้ให้
ผูเ้รียน ไดคิ้ด ศึกษาความรู้และการลงมือปฏิบติั หรือกระท าจริงทุกขั้นตอน จนถึงเกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง และเป็นการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้  วิธีการแสวงหาความรู้จึงตอ้งอาศยักระบวน    
การเรียนรู้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ  เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายของการเรียน
การสอนตามท่ีตั้งเอาไว ้ ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสารเก่ียวกบัการสร้างชุดการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มข้ึน โดยมีผูท้รงคุณวุฒิ 
หลายท่านใหค้  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้ง และจากประสบการณ์ของผูว้จิยัเอง  

 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ชุดการสอน ฉบบัน้ีคงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้รียน ครูอาจารย ์
ท่ีใชเ้ป็นคู่มือในการศึกษา การจดัการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช ้
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
                    นางบุญธรรม  แกว้นาค 
                                            โรงเรียนเมืองพทัยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บ าเพญ็) 



 

สารบัญ 
 
          หน้า 
 
ค าน า          ก 
งานประดิษฐจ์ากวสัดุเหลือใช ้       ค 
คู่มือครูประจ าชุดการสอน       1  
ค าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน        2 
ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน        4 
บตัรค าสั่ง ประจ าชุดการสอนท่ี 4        5 
แผนการจดัการเรียนรู้        6 
แบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน      10 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน       12 
ชุดการสอนท่ี 4 เร่ือง งานประดิษฐจ์ากถุงพลาสติก     13 
 - ชุดการสอน เร่ือง ดอกกุหลาบสุดสวย      
แบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน      19 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน     21 
แบบประเมินผลภาคปฏิบติั (ดา้นกระบวนการท างานและผลงาน/ช้ินงาน)  22  
เกณฑป์ระเมินผลภาคปฏิบติั (ดา้นกระบวนการท างานและผลงาน/ช้ินงาน)  23 
บรรณานุกรม         25 
ภาคผนวก         26 
  
    
 
   
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
1. ดอกไม้ประดษิฐ์จากหลอดกาแฟ 
2. ดอกไม้จากขวดพลาสตกิ 
3. มหัศจรรย์กระดาษเหลือใช้ 
4. ดอกไม้จากถุงพลาสตกิ 
5. เส้นลวดมหัศจรรย์ 

 
 

 
 
 
                   



 

คู่มือครูประจ าชุดการสอน 
 
 

ชุดการสอนเร่ือง วสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ิน โดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้คอนสตรัคชนันิซึม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบดว้ย 
  1. ค าช้ีแจงส าหรับครูผูส้อน 
  2. ค าช้ีแจงส าหรับนกัเรียน 
  3. บตัรค าสั่ง 
  4. แผนการจดัการเรียนรู้ 
  5. แบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน 
  6. ชุดการฝึกภาคปฏิบติัส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย 
   - ชุดฝึกการปฏิบติังาน 
  7. แบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน 
  8. เกณฑก์ารประเมินผลภาคปฏิบติั (กระบวนการท างาน/ผลงานช้ินงาน) 
  9. แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน 
  10. ส่ือการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ค าช้ีแจงส าหรับครูผู้สอน 
 
ก่อนด าเนินการการสอน ควรมกีารเตรียมตัวตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาคู่มือครู แผนการจดัการเรียนรู้ ใบมอบหมายงาน/บตัรค าสั่ง 
 2. จดัเตรียมเอกสารท่ีตอ้งใชไ้วต้ามล าดบัก่อน – หลงั 
 3. ครูจดัเตรียมวสัดุ – อุปกรณ์ในการประดิษฐช้ิ์นงาน 
 4. จดัเตรียมนกัเรียน 
  4.1 แบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน  
  4.2 ก าหนดบทบาทใหส้มาชิกในกลุ่มทราบถึงกระบวนการท างานถึงการปฏิบติั  

     ในขณะไดรั้บบทบาทต่างๆ ดงัน้ี 
   4.2.1 ประธาน ท าหนา้ท่ีควบคุมกระบวนการท างานกลุ่ม 
   4.2.2 รองประธาน ท าหนา้ท่ีอ่านขอ้มูลหรืออธิบายปัญหาใหส้มาชิกกลุ่ม 

         เขา้ใจ 
4.2.3 เลขานุการ ท าหนา้ท่ีจดบนัทึกขอ้มูล การแสดงความคิดเห็นของ 
         สมาชิกภายในกลุ่ม 
4.2.4 สมาชิก ท าหนา้ท่ีเสนอความคิดเห็นจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา 

 5. เตรียมค าช้ีแจง 
  5.1 ใหน้กัเรียนทราบวา่กิจกรรมการเรียนจะปฏิบติังานเป็นกลุ่ม โดยครูจดัไวแ้ลว้  

      จ  านวน 6 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ใหน้กัเรียนนัง่ตามกลุ่มและช้ีแจงบทบาทหนา้ท่ีของ  
      สมาชิกในกลุ่ม 
5.2 เตรียมค าช้ีแจงวธีิการเรียนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัตามชุดการ

สอนท่ีแต่ละกลุ่มไดรั้บ 

ขณะสอน 
 1. ช้ีแจงกิจกรรมการเรียนให้นกัเรียนทราบ 
 2. จดักลุ่มนกัเรียนจากหลายรูปแบบ เช่น การแบ่งดว้ยเพลง เกม ความสามารถ 
 3. ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ 
  3.1 แจกใบมอบหมายงาน/บตัรค าสั่ง 
  3.2 ท าแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน 
  3.3 ซกัถาม 



 

  3.4 การอภิปราย 
  3.5 ปฏิบติักิจกรรมตามชุดการสอนและศึกษาขั้นตอนการท างาน 
  3.6 ตรวจสอบการท างานของนกัเรียน 
  3.7 ท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน 
  3.8 สรุปบทเรียน 

หลงัการสอน 
 1. สังเกตและตรวจสอบกระบวนการท างานและผลงาน/ช้ินงาน 
 2. บนัทึกผลการใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารประเมินผลดา้นกระบวนการและผลงาน/ช้ินงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
 
 
 1. ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ เอกสาร ท่ีนกัเรียนไดรั้บครบถว้นหรือไม่ ดงัน้ี 
  1.1 ใบมอบหมายงาน/บตัรค าสั่ง แต่ละกลุ่มจะไดรั้บ จ านวน 5 ชุด 
  1.2 ชุดฝึกปฏิบติังาน แต่ละกลุ่มจะไดรั้บ จ านวน 5 ชุด 
 2. ตวัแทนนกัเรียนแต่ละกลุ่มแจกเอกสารและจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ภายในกลุ่ม 
 3. นกัเรียนทุกคนอ่านเอกสารท่ีครูแจกให ้ตามล าดบั ดงัน้ี 
  3.1 ใบมอบหมายงาน/บตัรค าสั่ง 
  3.2 ชุดฝึกการปฏิบติังาน 
 4. เม่ือนกัเรียนอ่านใบมอบหมายงาน/บตัรค าสั่ง แต่ละเน้ือหาแลว้ นกัเรียนจะตอ้งลงมือ
ปฏิบติังานตามกระบวนการกลุ่ม ซ่ึงตอ้งมีความสามารถ ดงัน้ี 
  4.1 สอบแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน 

4.2 เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ในการท างาน 
  4.3 ขั้นตอนและวธีิการประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก 
  4.4 สอบแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัตรค าส่ัง ประจ าชุดการสอนที่ 4 
 

 
เร่ือง วสัดุเหลือใช้ในท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้คอนสตรัคชันนิซึม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 

............................. 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั เม่ือเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอนนกัเรียนสามารถปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้

1. ใชท้กัษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาการท างาน ออกแบบและสร้างแบบ ไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม  

2. ใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน และสามารถอภิปรายขั้นตอนการท างาน 
ได ้

3. มีจิตส านึกในการท างานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 
งานทีก่ าหนด มีดงัน้ี คือ 
 1. นกัเรียนศึกษาชุดฝึกปฏิบติังาน เร่ือง งานประดิษฐจ์ากถุงพลาสติก 
 2. นกัเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 คน ปฏิบติังาน ดงัน้ี 
  2.1 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน 
  2.2 ร่วมกนัวางแผนการประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก 
  2.3 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก (ครูมีวสัดุ
อุปกรณ์ให้นกัเรียนเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการยกเวน้ถุงพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้นกัเรียนตอ้งเตรียมมาเอง) 
  2.4 นกัเรียนช่วยกนัประดิษฐ์ช้ินงานและจดัตกแต่งในกระถางใหส้วยงาม 
  2.5 เม่ือจดัเสร็จเรียบร้อยแลว้ ช่วยกนัจดัเก็บและท าความสะอาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ปฏิบติังานรวมถึงสถานท่ีในการปฏิบติังานใหส้ะอาดเรียบร้อย 
  2.6 คิดค านวณราคาในช้ินงานกลุ่มตนเอง  
  2.7 สรุปผลการประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก และส่งตวัแทนกลุ่มน าเสนองาน
หนา้ชั้นเรียน 
  2.8 นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน 
 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

หน่วยการเรียนรู้  งานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ 
แผนการเรียนรู้ที ่4 เร่ือง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก         เวลา  2 ช่ัวโมง 

......................................................... 
มาตรฐานการเรียนรู้  
 มาตรฐาน ง 1.1 เขา้ใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะ
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม 
เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ออกแบบและสร้างแบบ ดดัแปลงถุงพลาสติกให้เป็นส่ิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  
2. เลือกใชเ้ศษวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ินและเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ เพื่อประดิษฐ์เป็นช้ินงาน  

ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประหยดัและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
3. อภิปรายขั้นตอนการท างานไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามขั้นตอนและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่ง 

มีความสุข 
 4. ช้ินงานมีความประณีต ตกแต่งสวยงามไดส้ัดส่วนและน าเสนอผลงานได ้
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. ใชท้กัษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพฒันาการท างาน ออกแบบและสร้างแบบ ไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม  

2. ใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน และสามารถอภิปรายขั้นตอนการท างาน 
ได ้

3. มีจิตส านึกในการท างานและใชท้รัพยากรในการปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 
สาระการเรียนรู้ส าคัญ 
 การน าเศษวสัดุเหลือใช้ในท้องถ่ินมาประดิษฐ์ ท าให้เกิดประโยชน์และเป็นพื้นฐาน        
การท างานท่ีดี เศษวสัดุเหลือใชช้นิดต่างๆ ในแต่ละวนัมีจ านวนมากมาย ตามสถานท่ีต่างๆ อาทิเช่น 
ถุงพลาสติก เป็นตน้ ถา้เราสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่โดยการประดิษฐ์ ออกแบบ ให้เป็นช้ินงานท่ีมี



 

ความสวยงาม จะเป็นการช่วยปลูกจิตส านึกการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง และยงั
ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการท างาน รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1. ขั้นน า 
  1.1 ครูใชค้  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความคิด ดงัน้ี  

1.1.1 ถุงพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้นกัเรียนคิดวา่มีประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 
1.1.2 นกัเรียนใชถุ้งพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้ประดิษฐช้ิ์นงานอะไรไดบ้า้ง 

  1.2 ครูน านกัเรียนร้องเพลง “อยธุยาร าลึก” 
  1.3 ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียน ออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยใชเ้พลงอยธุยาร าลึก และ
ใหเ้ลือกประธานกลุ่ม แลว้แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบตามกระบวนการกลุ่ม 
  1.4 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาประโยชน์และโทษของถุงพลาสติก 

2. ขั้นสอน 
 2.1 ครูแจกวสัดุอุปกรณ์ ในการปฏิบติังานใหก้บันกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
 2.2 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบตัรค าสั่ง คู่มือนกัเรียน ในชุดการสอนท่ี 4 
 2.3 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยชุดการสอน จ านวน 10 ขอ้ 
 2.4 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัปฏิบติังานตามรายละเอียดในชุดการสอน โดย

ครูผูส้อนคอยแนะน าช่วยเหลือ และสังเกตการณ์ปฏิบติังาน โดยใชแ้บบประเมินกระบวนการท างาน
กลุ่ม โดยปฏิบติัตามรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคชนันิซึม ดงัน้ี 

  2.4.1 ให้นกัเรียนในกลุ่ม ส ารวจ ศึกษาคน้ควา้แนวการออกแบบช้ินงาน
จากหลอดกาแฟ นอกเหนือจากคู่มือของนกัเรียน  

  2.4.2 นกัเรียนในกลุ่มออกแบบช้ินงานตามความสนใจของตนเอง  
  2.4.3 นกัเรียนในกลุ่มช่วยกนัปฏิบติังานตามท่ีไดอ้อกแบบเอาไวด้ว้ยความ

สามคัคี 
 2.5 นกัเรียนท าความสะอาดสถานท่ีปฏิบติังาน เก็บท าความสะอาดเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้
3. ข้ันวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.1 นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายวเิคราะห์เก่ียวกบัวสัดุเหลือใชท่ี้น ามา

ประดิษฐด์อกไม ้และขั้นตอนการปฏิบติังาน รวบรวมขอ้มูลแลว้ส่งตวัแทนน าเสนอผลงานหนา้ชั้น
เรียน โดยเปิดโอกาสใหก้ลุ่มอ่ืนไดซ้กัถามปัญหา 



 

 3.2 นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบดอกไม้
ประดิษฐจ์ากถุงพลาสติก  

4. ข้ันสรุปและน าหลกัการไปประยุกต์ใช้ 
 4.1 นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในขณะปฏิบติังาน

และหาแนวทางแกไ้ข 
 4.2 ครูถามนกัเรียนวา่ สามารถน าช้ินงานท่ีประดิษฐข้ึ์นน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์

ไดห้รือไม่อยา่งไร และสามารถประดิษฐ์เป็นช้ินงานอ่ืนๆ ไดห้รือไม่ 
 4.3 นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนดว้ยชุดการสอน จ านวน 10 ขอ้ 

 
ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้  

1. ชุดการสอน เร่ือง งานประดิษฐจ์ากถุงพลาสติก 
2. วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
3. วสัดุเหลือใชท่ี้นกัเรียนสะสมไว ้
4. ตวัอยา่งงานท่ีส าเร็จ 

 
การประเมินและวดัผล 

1. แบบสังเกตการณ์ปฏิบติังาน 
2. แบบประเมินช้ินงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 เม่ือนกัเรียนมีความสามารถในการคิด คิดสร้างสรรค ์ออกแบบและการตกแต่งช้ินงาน ควร
มีการน าชุดการสอนไปเผยแพร่และน าไปใชก้บัระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
      ลงช่ือ  
                (นางทิพวรรณ  ยิม้พงษ ์) 

                           รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 
   โรงเรียนเมืองพทัยา 1 (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์บ าเพญ็) 

 
 



 

บันทกึหลงัการสอน 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มเร่ิมเรียนรู้ทกัษะการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มจากชุดการสอน 
หน่วยการเรียนรู้ งานประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ มากข้ึน ซ่ึงสังเกตไดจ้ากการปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีความซ่ือสัตยต่์อตนเอง รู้และเขา้ใจความส าคญัของการน าวสัดุเหลือใชม้าประดิษฐ์
เป็นช้ินงาน ตอบสนองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และช่วยลดภาวะโลกร้อน นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบช้ินงานท่ีแตกต่างไปจากชุดการสอนท่ีก าหนด มีการน าเสนองานหน้า
ชั้นเรียนได้น่าสนใจ นักเรียนบางคนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ ออกแบบและตกแต่ง
ช้ินงานท่ีแตกต่างไปจากชุดการสอนท่ีก าหนด นกัเรียนรู้ถึงคุณค่าและความส าคญัการน าวสัดุเหลือ
ใชม้าท าใหเ้กิดประโยชน์มากข้ึน   
 
                  
 
                      (นางบุญธรรม  แกว้นาค) 
        ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูช านาญการ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ผูส้อน 



 

แบบทดสอบก่อนเรียน  
เร่ือง งานประดษิฐ์จากถุงพลาสตกิ 

 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
 
1. การวางแผนการประดิษฐด์อกไมจ้ากถุงพลาสติก คือขอ้ใด 
    ก. ศึกษาวธีิท า     ข. ตั้งวตัถุประสงค ์
    ค. เตรียมวสัดุอุปกรณ์    ง. ถูกทุกขอ้ 
2. ถา้ตอ้งการประดิษฐด์อกกุหลาบ ควรเลือกใชถุ้งพลาสติกชนิดใด 
    ก. ชนิดบาง     ข. ชนิดหนา 
    ค. ชนิดค่อนขา้งบาง    ง. ค่อนขา้งหนา 
3. การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากถุงพลาสติก เราควรท าส่ิงใดก่อนจะเขา้ดอก 
    ก. พนัเกสร     ข. พนักา้นดอก 
    ค. พนัโคนดอก    ง. ติดกลีบเล้ียง 
4. การกระท าในขอ้ใดเป็นการใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง 
    ก. ตดัพลาสติกดว้ยมีด    ข. ตดัลวดดว้ยคตัเตอร์ 
    ค. ตดัขวดพลาสติกดว้ยมีด   ง. ตดัลวดดว้ยคีมตดัลวด 
5. คุณภาพของส่ิงประดิษฐ์จากถุงพลาสติกคือขอ้ใดมากท่ีสุด 
    ก. ช้ินงานมีความสวยงาม   ข. ช้ินงานมีความประณีตและสวยงาม 
    ค. ช้ินงานสะอาดเรียบร้อย   ง. ช้ินงานสามารถจ าหน่ายได ้
6. ขั้นตอนในการประดิษฐด์อกกุหลาบท่ีส าคญัคือขอ้ใด 
    ก. ขั้นลงมือปฏิบติั    ข. ประมาณราคา 
    ค. การออกแบบ    ง. การเลือกใชว้สัดุ 
7. วสัดุท่ีใชท้  าดอกกุหลาบคือขอ้ใด 
    ก. กรรไกร คีมตดัลวด  ลวด  กาว  ข. กรรไกร  คตัเตอร์  ลวด  ดา้ย 
    ค. กรรไกร  ลวด   ดา้ย  กาว   ง. คีมตดัลวด  ดา้ย  กาว 
8. การประดิษฐ์ดอกไมป้ระดบันิยมใชล้วดท ากา้นดอกและกา้นใบ เพราะอะไร 
    ก. หาซ้ือง่าย     ข. ราคาถูก 
    ค. สะดวกใช ้     ง. สามารถดดัได ้



 

9. เพราะเหตุใดการประดิษฐ์ช้ินงานจากถุงพลาสติกจึงตอ้งออกแบบ 
    ก. เพื่อความรวดเร็ว    ข. เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการตดั 
    ค. เพื่อท าใหก้ลีบเท่ากนัทุกกลีบ  ง. เพื่อความสวยงาม 
10. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากถุงพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้ มีประโยชน์อยา่งไร 
     ก. ใชแ้ทนดอกไมส้ดทุกงานพิธี  ข. สะดวกและเกิดความภาคภูมิใจ 
      ค. ไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพ   ง. ประหยดัและเป็นการเพิ่มพูนรายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยชุดการสอน  
เร่ือง งานประดษิฐ์จากถุงพลาสตกิ 

    
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
 

1. ออกแบบและสร้างแบบ ดดัแปลงถุงพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ 
เป็นส่ิงประดิษฐไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. เลือกใชเ้ศษวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ินและเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ 
 เพื่อประดิษฐเ์ป็นช้ินงานไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประหยดั 
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

3. อภิปรายขั้นตอนการท างานไดช้ดัเจนถูกตอ้งตามขั้นตอน 
และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

4. ช้ินงานมีความประณีต ตกแต่งสวยงามไดส้ัดส่วน 
และน าเสนอผลงานได ้

 
 

 
 
 
 



 

วสัดุ และอุปกรณ์ 
 
 

1. ถุงพลาสติก ชนิดบาง 
2. ลวดเบอร์ 18 

3. กระดาษหนงัสือพิมพ/์ฟลอร่าเทป 
4. ไมเ้สียบลูกช้ิน 

5. แกว้พลาสติกสีเขียว 
6. กระถาง 

7. กรรไกร 
8. ปืนกาว/ กาวลาเทก็ซ์ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

1. ตดัถุงพลาสติกเป็นกลีบดอกกหุลาบ 
 

 
 

2. น ากลีบดอกท่ีตดัมามว้นกบัไมเ้สียบลูกช้ินแลว้ใชมื้อรูดโดยใชเ้ลบ็ขดู 
 

 
 
 
 
 
 



 

3. คล่ีกลีบดอกออก 
 

 
 

4. เตรียมกา้นดอกโดยใชก้ระดาษพนักา้นแลว้น าฟลอร่าเทปมาพนั 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

5. น ากลีบดอกมาประกอบเป็นช่อดอกกหุลาบ 
 

 
 

6. ตดัใบกหุลาบจากแกว้พลาสติกสีเขียวแลว้น ามาใส่ในช่อดอกหรือ 
    น ามาประกอบเป็นตน้กหุลาบ 
 

 
 
 
 



 

 

                   ประโยชน์ของการประดษิฐ์ดอกกหุลาบจากถุงพลาสตกิ 
 
 
 
 
 

1. ไดด้อกกหุลาบท่ีประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ิน  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ออกแบบช้ินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. รู้จกัเลือกวสัดุเหลือใชใ้นทอ้งถ่ินมาออกแบบช้ินงาน 
และสามารถใชว้สัดุอุปกรณ์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าโดยค านึงถึง 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  

3. มีความรู้ ความเขา้ใจและอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานประดิษฐ ์ 
ไดช้ดัเจนและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบทดสอบหลงัเรียน  
เร่ือง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก 

 
 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
 
1. ขั้นตอนในการประดิษฐด์อกกุหลาบท่ีส าคญัคือขอ้ใด 
    ก. ขั้นลงมือปฏิบติั    ข. ประมาณราคา 
    ค. การออกแบบ    ง. การเลือกใชว้สัดุ 
2. วสัดุท่ีใชท้  าดอกกุหลาบคือขอ้ใด 
    ก. กรรไกร คีมตดัลวด  ลวด  กาว  ข. กรรไกร  คตัเตอร์  ลวด  ดา้ย 
    ค. กรรไกร  ลวด   ดา้ย  กาว   ง. คีมคดัลวด  ดา้ย  กาว 
3. การประดิษฐ์ดอกไมป้ระดบันิยมใชล้วดท ากา้นดอกและกา้นใบ เพราะอะไร 
    ก. หาซ้ือง่าย     ข. ราคาถูก 
    ค. สะดวกใช ้     ง. สามารถดดัได ้
4. เพราะเหตุใดการประดิษฐ์ช้ินงานจากถุงพลาสติกจึงตอ้งออกแบบ 
    ก. เพื่อความรวดเร็ว    ข. เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการตดั 
    ค. เพื่อท าใหก้ลีบเท่ากนัทุกกลีบ  ง. เพื่อความสวยงาม 
5. การประดิษฐ์ดอกไมจ้ากถุงพลาสติกท่ีไม่ใชแ้ลว้ มีประโยชน์อยา่งไร 
     ก. ใชแ้ทนดอกไมส้ดทุกงานพิธี  ข. สะดวกและเกิดความภาคภูมิใจ 
      ค. ไดช้ิ้นงานท่ีมีคุณภาพ   ง. ประหยดัและเป็นการเพิ่มพูนรายได ้
6. การวางแผนการประดิษฐด์อกไมจ้ากถุงพลาสติก คือขอ้ใด 
    ก. ศึกษาวธีิท า     ข. ตั้งวตัถุประสงค ์
    ค. เตรียมวสัดุอุปกรณ์    ง. ถูกทุกขอ้ 
7. ถา้ตอ้งการประดิษฐด์อกกุหลาบ ควรเลือกใชถุ้งพลาสติกชนิดใด 
    ก. ชนิดบาง     ข. ชนิดหนา 
    ค. ชนิดค่อนขา้งบาง    ง. ค่อนขา้งหนา 
8. การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากถุงพลาสติก เราควรท าส่ิงใดก่อนจะเขา้ดอก 
    ก. พนัเกสร     ข. พนักา้นดอก 
    ค. พนัโคนดอก    ง. ติดกลีบเล้ียง 



 

9. การกระท าในขอ้ใดเป็นการใชเ้คร่ืองมือไดถู้กตอ้ง 
    ก. ตดัพลาสติกดว้ยมีด    ข. ตดัลวดดว้ยคตัเตอร์ 
    ค. ตดัขวดพลาสติกดว้ยมีด   ง. ตดัลวดดว้ยคีมตดัลวด 
10. คุณภาพของส่ิงประดิษฐ์จากถุงพลาสติกคือขอ้ใดมากท่ีสุด 
    ก. ช้ินงานมีความสวยงาม   ข. ช้ินงานมีความประณีตและสวยงาม 
    ค. ช้ินงานสะอาดเรียบร้อย   ง. ช้ินงานสามารถจ าหน่ายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียนด้วยชุดการสอน  
เร่ือง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก 

    
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินผลภาคปฏิบัต ิ(ด้านกระบวนการท างานและผลงาน/ช้ินงาน) 
เร่ือง งานประดิษฐ์จากถุงพลาสติก 

................................ 
1. งาน งานประดิษฐจ์ากถุงพลาสติก 
2. ขอบข่ายงาน ก าหนดใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่มๆ ละ 6 คน ปฏิบติังานดงัน้ี 
 2.1 ร่วมกนัวางแผนการประดิษฐจ์ากถุงพลาสติก 
 2.2 ช่วยกนัประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก 
  2.2.1 เลือก และออกแบบการประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก 
  2.2.2 เตรียมและประดิษฐช้ิ์นงานจากถุงพลาสติก 
   2.2.2.1 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ ์(ครูเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้
นกัเรียนเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการตามความเหมาะสม) 
   2.2.2.2 ลงมือปฏิบติังาน โดยใชรู้ปแบบคอนสตรัคชนันิซึม  
   2.2.2.3 การจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประดิษฐช้ิ์นงาน 
  2.2.3 จดัส่งผลงาน 
  2.2.4 สรุปงานพร้อมเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรับปรุงในคร้ังต่อไป หนา้ชั้นเรียน 
3. เกณฑ์พจิารณาการให้คะแนน 
 3.1 กระบวนการท างาน (15 คะแนน) ดงัน้ี 
  3.1.1 การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    3 คะแนน 
  3.1.2 การปฏิบติังานตามขั้นตอน    3 คะแนน 
  3.1.3 การท าความสะอาดและการเก็บรักษาอุปกรณ์  3 คะแนน 
  3.1.4 ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม   3 คะแนน 
  3.1.5 เสร็จทนัเวลา     3  คะแนน 
 3.2 ผลงาน/ช้ินงาน (15 คะแนน) ดงัน้ี 
  3.2.1 ขนาด รูปทรงและสัดส่วน    3 คะแนน 
  3.2.2 การตกแต่งลวดลาย สีสนั    3 คะแนน 
  3.2.3 ความประณีตและสวยงาม    3 คะแนน 
  3.2.4 การคิดค านวณประมาณการใชว้สัดุอุปกรณ์และราคาช้ินงาน 
         3 คะแนน 
  3.2.5 การน าเสนอผลงาน     3 คะแนน 
 



 

เกณฑ์การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ(ด้านกระบวนการท างาน) 
 

รายการสังเกต 
ระดับพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ต้องปรับปรุง) 
1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ - น าวสัดุ-อุปกรณ์มาใช้

ปฏิบติังานครบและเหมาะสม
ส าหรับการปฏิบติังาน 
- เลือกวสัดุท่ีเหลือใชใ้น
ทอ้งถ่ินในการปฏิบติังาน 

- น าวสัดุอุปกรณ์มาใชแ้ต่ไม่
ครบ 1 – 2 รายการ 
- เลือกวสัดุท่ีเหลือใชใ้น
ทอ้งถ่ินในการปฏิบติังาน 

- น าวสัดุ-อุปกรณ์มาใช้
ปฏิบติังานไม่ครบและ 
ไม่พร้อมท่ีจะปฏิบติังาน 
- เลือกวสัดุโดยไม่ค านึงต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและไม่ใชว้สัดุ
เหลือใชใ้นทอ้งถ่ินในการ
ปฏิบติังาน 

2. การปฏิบติังานตาม
ขั้นตอน 

- มีการวางแผนขั้นตอนการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ 
- มีการตรวจสอบผลงานอยา่ง
ละเอียดก่อนน าไปใช ้

- มีการวางแผนขั้นตอนการ
ท างานแต่ยงัไม่เป็นระบบ 
- ไม่มีการตรวจสอบผลงาน
ก่อนน าไปใชง้าน 

- ขาดการวางแผนงานและ
ท างานไม่เป็นระบบ 

3. การท าความสะอาดและ
การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ 

- ท าความสะอาดขณะและ
หลงัการปฏิบติังาน 
- จดัเก็บรักษาอุปกรณ์หลงั
การใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
- ท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบติังานและอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ท าความสะอาดขณะและ
หลงัการปฏิบติังาน 
- ไม่จดัเก็บรักษาอุปกรณ์หลงั
การใชง้านเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
- ท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบติังานและไม่อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

- ไม่ท าความสะอาดขณะ
และหลงัการปฏิบติังาน 
- ไม่จดัเก็บรักษาอุปกรณ์
หลงัการใชง้านเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 
- ท าความสะอาดสถานท่ี
ปฏิบติังานและไม่อนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

4. ความร่วมมือในการ
ท างานกลุ่ม 

- ทุกคนในกลุ่มมีการวาง
แผนการท างาน มอบหมาย
งานตามมติท่ีประชุม และทุก
คนร่วมมือกนัแสดงความ
คิดเห็นและช่วยเหลืออยา่ง 
กระตือรือร้น 

- แบ่งงานกนัท าจนงานส าเร็จ
แต่ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น
ในการอภิปราย และ
ช่วยเหลือเพ่ือนบา้งในบาง
โอกาส 

- ทุกคนในกลุ่มไม่ตั้งใจใน
การท างาน ขณะท างานนัง่
คุยและไม่แสดงความ
คิดเห็นใดๆ เม่ือตนท างาน
เสร็จเรียบร้อยแลว้จะไม่
ช่วยเพื่อน 

5. งานเสร็จทนัเวลา - ท างานเสร็จทนัเวลา มีการ
ควบคุมเวลาในการปฏิบติังาน  

- ท างานเสร็จทนัเวลา มีความ
ตั้งใจในการปฏิบติังาน แต่ไม่
มีการควบคุมเวลา  

- ท างานเสร็จล่าชา้มาก ไม่
ตั้งใจในการปฏิบติังาน 

 



 

เกณฑ์การประเมินผลภาคปฏิบัต ิ(ผลงาน/ชิ้นงาน) 
 

รายการสังเกต 
ระดับพฤติกรรม 

3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ต้องปรับปรุง) 
1. ขนาดรูปทรง และ
สดัส่วน 

- ช้ินงานมีขนาดรูปทรงและมี
สดัส่วนเหมาะสมต่อการ
น าไปใชง้าน 

- ช้ินงานมีขนาดไม่ได้
สดัส่วน แต่มีรูปทรง
เหมาะสมต่อการน าไปใชง้าน 

- ช้ินงานมีขนาดและรูปทรง
ไม่ไดส้ดัส่วนท่ีเหมาะสม
ต่อการน าไปใชง้าน 

2. การตกแต่งลวดลาย 
และสีสนั 

- มีการตกแต่งลวดลายและ
สีสนัสวยงามและมีความ
กลมกลืน 

- มีการตกแต่งลวดลายสีสนั
สวยงามแต่ยงัขาดความ
กลมกลืน 

- ลวดลายและสีสนัช้ินงาน
ไม่สวยงามและขาดความ
กลมกลืน 

3. ความประณีตและ
สวยงาม 

ช้ินงานมีความประณีตและ
สวยงาม 

ช้ินงานมีความประณีตบา้งแต่
ยงัขาดความสวยงาม 

- ช้ินงานขาดความประณีต
และขาดความสวยงาม 

4. การคิดตน้ทุนและการ
ตั้งราคาขายช้ินงาน 

- คิดค านวณประมาณราคา
วสัดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ครบถว้น 
- คิดราคาตามสภาพจริง 

- คิดค านวณราคาวสัดุ
อุปกรณ์ในการประดิษฐไ์ด้
เหมาะสมแต่ขาดเกินราคา
สภาพความเป็นจริง 

- ไม่สามารถคิดค านวณ
ราคาตามสภาพจริงความ
เป็นจริงได ้

5. การน าเสนอผลงาน - บุคลิกภาพดีมาก 
- ใชส่ื้อและมีวธีิการน าเสนอ
ท่ีน่าสนใจ 
- สรุปเน้ือหาเขา้ใจชดัเจนดี
มาก 

- บุคลิกภาพพอใช ้
- ใชส่ื้อในการน าเสนอสรุป
เน้ือหาเขา้ใจบา้ง 
- สรุปเน้ือหายงัไม่ชดัเจน 

- บุคลิกภาพตอ้งปรับปรุง 
- ไม่ใชส่ื้อในการน าเสนอ 
- สรุปเน้ือหาไม่ชดัเจน 
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