
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์          จ านวน ๒ คาบ  
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สนุกกับงานประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ชื่อวิชา การงานอาชีพ ๓            รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑       
***************************************************************************************************************** 

1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้  

ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ
ท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
    1.2 ตัวช้ีวัด    
  ง ๑.๑ ม.๓/๑ อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 
2. สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย เป็นงานที่แสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทย  ส่วนงานประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาตินั้นเกิดจากบรรพบุรุษชาวไทยได้สร้างสรรค์วัสดุใกล้ตัวน ามาใช้ประโยชน์ งานประดิษฐ์แบ่ง
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ งานประดิษฐ์ของใช้ งานประดิษฐ์ของเล่น และงานประดิษฐ์ของตกแต่ง วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในงานประดิษฐ์มีหลายประเภทนักเรียนต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับงานและเก็บให้ถูกต้อง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้  

3.1  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)  
 ๑. บอกความหมาย ความส าคัญ คุณค่า จ าแนกประเภทของงานประดิษฐ์ได้ 
 ๒. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือในงานประดิษฐ์ที่เหมาะสมได้ 
 ๓. อภิปราย เสนอแนะกระบวนการในงานประดิษฐ์เพื่อประหยัดทรัพยากรได้ 
3.2  ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
 ออกแบบ Infographics เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์เพ่ือเผยแพร่ได้  
3.3  ด้านคุณลักษณะ (A) 

๑. ซื่อสัตย์ สุจริต 
๒. มีวินัย 
๓. ใฝ่เรียนรู ้
 

4. สาระการเรียนรู้ 



 ๔.๑ สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  - การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
 ๔.๒ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - ตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่ใช้วัสดุในท้องถิ่นเขตสะพานสูง  
 ๔.๓ สาระการเรียนรู้ตามจุดเน้นหลักสูตรกลุ่มสาระ 
  - ตัวอย่างงานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย 
  

  สาระการเรียนรู้แบ่งตามโดเมนของบลูมดังนี้ 
   ด้านความรู้ 
    ๑. ความหมาย ความส าคัญของงานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และงาน
ประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย 
    ๒. ประเภทของงานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และงานประดิษฐ์เอกลักษณ์
ไทย 
    ๓. เครื่องมือในงานประดิษฐ์ 
    ๔. กระบวนการในงานประดิษฐ์ 
   ด้านกระบวนการ 
    - การออกแบบ Infographics เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์เพ่ือเผยแพร่ 
   คุณอันพึงประสงค์ของรายวิชา 
     - วางแผนและใช้ทรัพยากรในการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ และงาน
ประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยอย่างประหยัด 
     - รักษาความสะอาดห้องหลังปฏิบัติงาน 
 

5. สมรรถนะ 

 5.1 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
   1)  ความสามารถในการสื่อสาร 

         2)  ความสามารถในการคิด 
         3)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
         5)  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 5.2 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล   

   1)  เป็นเลิศทางวิชาการ 
         2)  สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
         3)  ล้ าหน้าทางความคิด 
         4)  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์
         5)  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)   (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 
   1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์       5) อยู่อย่างพอเพียง     9)   อ่ืนๆ............(โปรดระบุ) 
   2) ซื่อสัตย์ สุจริต                 6) มุ่งมั่นในการท างาน   10) อ่ืนๆ............(โปรดระบุ) 
   3) มีวินัย                            7) รักความเป็นไทย   11) อ่ืนๆ............(โปรดระบุ) 
   4) ใฝ่เรียนรู้                         8) มีจิตสาธารณะ   12) อ่ืนๆ............(โปรดระบุ)  

7. จุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน ความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
         R1 - (R)eading (อ่านออก)   R2 –W(R)iting (เขียนได้)    R3 - A(R)ithmetics (คิดเลขเป็น) 
    C1 - Critical Thinking and Problem  Solving  
   (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา) 
    C2 -  Creativity  and  Innovation  (ทั กษะด้ านการสร้ า งสรรค์ และนวัตกรรม)  ออกแบบ 
Infographics 
    C3 - Cross-cultural Understanding  
   (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
    C4 - Collaboration, Teamwork and Leadership  
   (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า) 
    C5 - Communications, Information and Media Literacy  
   (ทักษะด้านการสื่อสาร  สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ) 
    C6 - Computering and ICT  
   (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
    C7 - Career and  Learning  Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) 
    C8 - Compassion  (ความเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม) 
 
8. การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เฉพาะที่เกิดในแผนการจัดการเรียนรู้นี้) 
    บูรณาการกับศาสตร์พระราชา 
    การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) 
    การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
    การมีงาน มีอาชีพ 
    การเป็นพลเมืองดี มีน้ าใจ เอ้ืออาทร มีจิตสาธารณะ 
    บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   หลักความพอประมาณ 
    หลักความมีเหตุผล 
    หลักการมีภูมิคุ้มกัน 
    เงื่อนไขความรู้ 
    เงื่อนไขคุณธรรม 
    บูรณาการกับอาเซียนศึกษา 



    บูรณาการกับค่านิยม 12 ประการ 
   1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
   2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
   3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 
   4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
   7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
   8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
   9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ท ารู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัส 
  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ 
 ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส 
  มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
   บูรณาการกับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ 
    บูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
   STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
  บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
   (ระบุ)……………………………………………………………………......................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   อ่ืนๆ 
 (ระบุ)……………………………………………………………………......................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๙. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
  - ชิ้นงาน 
   - 
  - ภาระงาน 
   - ใบกิจกรรมที่ ๑ เรื่อง หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
   - ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง กระบวนการในงานประดิษฐ์ 



   - ใบกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ 
   - Infographics เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
 
๑๐. กิจกรรมการเรียนรู้ (จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ๕Es) 
ขั้นที่ ๑ กระตุ้นความสนใจ Engage 
 ๑. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และการวัดการประเมินในคาบเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 ๒. นักเรียนดูภาพเทียนไขในเปลือกไข่ท่ีครูฉายบนสไลด์ แสดงความคิดเห็นจากค าถามต่อไปนี้ 
  - จากภาพเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด 
   (แนวการตอบจากภาพ งานประดิษฐ์ทั่วไป) 
  - วัสดุอะไรบ้างที่น ามาใช้ในการประดิษฐ์และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆอย่างไร  
   (แนวตอบจากภาพ เป็นการประดิษฐ์โดยใช้ถาดไขกระดาษ เปลือกไข่ และเทียนไข ซึ่ง
สามารถน ามาใช้เป็นของประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามได้) 
 ๓. นักเรียนดูภาพ มาลัย ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นจากค าถามต่อไปนี้ 
  - จากภาพเป็นงานประดิษฐ์ประเภทใด 
   (แนวการตอบจากภาพ งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย) 
  - วัสดุอะไรบ้างที่น ามาใช้ในการประดิษฐ์และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆอย่างไร  
   (แนวตอบจากภาพ เป็นการประดิษฐ์โดยใช้ดอกไม้สด ใบตอง ด้าย เข็ม วาสลีน ใบแก้ว
ซึ่งสามารถน ามาใช้ไหว้พระ ผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือได้) 
 
ขั้นที่ ๒ ส ำรวจค้นหำ Explore  
 ๔. นักเรียนศึกษาความหมาย ประโยชน์ ประเภท ความส าคัญ และหลักในการประดิษฐ์จากใบความรู้ 
หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น หนังสือในห้องสมุด ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 
ขั้นที่ ๓ อธิบายความรู้ Explain  
 ๕. นักเรียนน าเสนอสิ่งที่ได้ศึกษามาด้วยการอภิปรายถึงความหมาย ประโยชน์ ประเภท และความส าคัญ
ของการประดิษฐ์ โดยครูสุ่มนักเรียน ๒ - ๓ คน ออกมาน าเสนอ แล้วให้นักเรียนหาจุดร่วมที่เหมือนกัน และจุดที่
เพ่ือนแต่ละคนน าเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน แล้วช่วยกันสรุป ความหมาย ประโยชน์ ประเภท และความส าคัญของ
การประดิษฐ์  
 ๖. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างงานประดิษฐ์ที่นักเรียนรู้จักมาคนละ 1 ชิ้น เช่นพานพุ่มดอกไม้ ผ้าปูโต๊ะ มู่ลี่ 
เป็นต้น  
 
 
 ๗. นักเรียนตอบค าถามจากงานประดิษฐ์ประเภทพานพุ่มดอกไม้มีประโยชน์และมีความส าคัญอย่างไร  



  (แนวการตอบ พานพุ่มดอกไม้เป็นสิ่งที่ใช้ในงานมงคลต่างๆ เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของไทยซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน) และให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1 ที่ 2 และ 3 
 ๘. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าวัสดุในท้องถิ่นชนิดใดบ้างที่สามารถน ามาใช้ในการประดิษฐ์ของใช้และของ
ตกแต่งได้ (เป็นวัสดุที่พบในเขตสะพานสูง คันนายาว มีนบุรี หรือบริเวณบ้านของนักเรียน)  ครูสุ่มเลือกตัวแทน
นักเรียนให้ออกมายกตัวอย่างท่ีหน้าชั้นเรียนอธิบายความรู้  
 ๙. นักเรียนน าข้อมูลที่ศึกษาเก่ียวกับหลักการประดิษฐ์มาอภิปรายในชั้นเรียนตามประเด็นดังนี้ 
  - กระบวนการในงานประดิษฐ์ 
  - ประโยชน์ใช้สอยงานประดิษฐ์ 
  - ความทนทานของงานประดิษฐ์  
 ๑๐. นักเรียนดูภาพที่นักเรียนกล่าวถึงในในข้อ ๔ โดยครูค้นหาภาพจากอินเทอร์เน็ต แล้วให้ช่วยกันบอก
ว่ามีวัสดุธรรมชาติอะไรบ้างที่หาได้จากท้องถิ่นพบในเขตสะพานสูง คันนายาว มีนบุรี หรือบริเวณบ้านของ
นักเรียนใช้ท าอะไรได้บ้าง เพ่ือประโยชน์ใช้สอยอย่างไร  
 ๑๑. นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างงานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งท่ีตนเองชอบหรือที่เคยพบเห็นพร้อมบอก
ข้อดีของงานเหล่านั้น  
 ๑๒. นักเรียนช่วยกันตอบในประเด็นค าถามดังนี้ 
  - วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งควรเลือกใช้วัสดุอย่างไร  
   (แนวการตอบ ควรเลือกใช้เศษวัสดุมาท างานประดิษฐ์เนื่องจากไม่ต้องเสียเงินซื้อช่วยให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งยังช่วยจัดการกับขยะได้อีกทางหนึ่ง) 
 
ขั้นที่ ๔ ขยายความเข้าใจ Expand  
 ๑๓. นักเรียนสรุป ความรู้ เบื้องต้นในงานประดิษฐ์  ในรูปแบบผังมโนทัศน์  หรือ infographics  
ส่งครูในชั้นเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อน าไปเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจ 
 ๑๔. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องใบกิจกรรม จากนั้น สรุปใจความที่ได้จากการเรียนใน
คาบนี ้
 ๑๕. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่องกระบวนการในงานประดิษฐ์ และ ใบกิจกรรมที่ ๓ 
เรื่อง  เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ โดยน ามาส่งครูในคาบถัดไป โดยให้นักเรียนประเมินการท า  
ใบกิจกรรมมาด้วย 
 
ขั้นที่ ๕ ตรวจสอบผล Evaluate  
 1๖. ครูตรวจสอบจากความถูกต้องของผังมโนทัศน์ หรือ infographics ความรู้เบื้องต้นในงานประดิษฐ์  
 ๑๗. ครูสังเกตพฤติกรรมการท างานในชั้นเรียน การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นของนักเรียน โดยครู
หมุนเวียนให้นักเรียนได้ท าหน้าที่ครบทุกคน แล้วประเมินผลภาพรวมของห้อง 
 
 
1๑. สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 



 - สื่อ  
 เอกสารหลัก 

      ศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว. (๒๕๖๒). เอกสารประกอบการเรียนรู้ งานประดิษฐ์ ม.3.    
  กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (เอกสารอัดส าเนา) 
  ศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว. (๒๕๖๒). ใบกิจกรรม งานประดิษฐ์ ม.3. กรุงเทพมหานคร :   
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (เอกสารอัดส าเนา) 
 
 

 หนังสือเรียน และวัสดุฝึกประกอบการเรียนรู้ 
๑. เดือนนภา อุ่นอ่อน. (2554). งานบ้าน ม.3. นนทบุรี : เอมพันธ์ 

  2. ปิยวีร จุติพงษ์รักษา. (2554). งานประดิษฐ์ ม.๓. นนทบุรี : เอมพันธ์ 
   ๓. วรรณี วงศ์พานิชย์. (๒๕๕๘). งานประดิษฐ์ ม.1 - ม.๓. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : 
อักษรเจริญทัศน์ 
  ๔. ภาพเปลือกไข่ที่มีเทียนไข 
  ๕. ภาพมาลัย 
  ๖. ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
  ๗. เว็บไซต์เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
  ๘. หนังสือเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
  ๙. ภาพวัสดุท้องถิ่นที่พบมากในเขตสะพานสูง คันนายาว มีนบุรี หรือบริเวณบ้านของนักเรียน 
  ๑๐. ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
  ๑๑. ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง กระบวนการในงานประดิษฐ์ 
  ๑๒. ใบกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ 
  ๑๓. เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด หรือ Infographics 
  ๑๔. เกณฑ์การประเมินใบกิจกรรม 
 - แหล่งเรียนรู้ 
    DLIT Classroom (ห้องเรียนแห่งคุณภาพ) 
    - google classroom   
    DLIT Resources  (คลังสื่อการเรียนรู้) 
  - ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
  - ใบกิจกรรมที่ ๒ เรื่อง กระบวนการในงานประดิษฐ์ 
  - ใบกิจกรรมที่ ๓ เรื่อง เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานประดิษฐ์ 
  - ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
    DLIT Library  (ห้องสมุดดิจิทัล) 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   DLIT Professional Learning Community : DLIT PLC (ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   DLIT Assessment (คลังข้อสอบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   อ่ืน ๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1๒. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 



วัตถุประสงค์/
พฤติกรรมที่ต้องการวัด 

วิธีการวัด เครื่องมือท่ีใช้วัด เกณฑ์การประเมิน ผู้วัด/ประเมิน 

ด้านความรู้ 
- อธิบายความหมาย
งานประดิษฐ ์
- จ าแนกประเภทของ
งานประดิษฐ ์
- อภิปรายการเลือกใช้
เครื่องมือในงาน
ประดิษฐ ์
- อภิปราย และ
เสนอแนะแนวทาง
กระบวนการประดิษฐ ์

 
ตรวจใบกิจกรรม  
๑. ความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
๒. กระบวนการในงาน
ประดิษฐ ์
๓. เครื่องมือ เครื่องใช้
ในงานประดิษฐ ์
 

 
ใบกิจกรรม  
๑. ความรูเ้บื้องต้น
เกี่ยวกับงานประดิษฐ ์
๒. กระบวนการในงาน
ประดิษฐ ์
๓. เครื่องมือ เครื่องใช้
ในงานประดิษฐ ์
 

 
แต่ละใบกิจกรรม
คะแนนเตม็ 10 ต้อง
ได้ 6 คะแนนข้ึนไป
ในแต่ละใบกิจกรรม 
 

 
๑. นักเรียน
ประเมินตนเอง 
๒. ครูประเมิน 

ด้านทักษะกระบวนการ 
ออกแบบ Infographics 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์
เพื่อเผยแพร ่

 
ตรวจ Infographics  
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 

 
Infographics  
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับงานประดิษฐ ์

 
คะแนนเตม็ ๑๐ 
คะแนน 
ได้ ๗ คะแนนข้ึนไป 
ผ่านเกณฑ ์
 

 
ครูประเมิน 

ด้านสมรรถนะ 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร  
- ความสามารถในการ
คิด 

 
สังเกตพฤติกรรมขณะ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 
แบบประเมินสมรรถนะ 
(แนบท้ายเล่มแผน) 

 
ผ่านเกณฑ์ในระดับดี  
ขึ้นไป (ตั้งแต่ระดับ ๒
ขึ้นไป) 

 
ครูประเมิน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต 
๒. มีวินัย 
๓. ใฝ่เรียนรู ้

 
สังเกตพฤติกรรมขณะ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน/ภายนอกช้ัน
เรียนที่สามารถสังเกต
ได ้

 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (แนบท้ายเล่ม
แผน) 

 
ผ่านเกณฑ์ในระดับดี  
ขึ้นไป (ตั้งแต่ระดับ ๒
ขึ้นไป) 

 
ครูประเมิน 

 
 
 
 
 
๑๓. ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้บริหาร 



 ๑๓.๑ ความเห็น / ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………………………… 
                                                                   (นางสาวเสาวภา โสภณ) 
                      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

 ๑๓.๒ ความเห็น / ข้อเสนอแนะของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………………………… 
                                                                  (นางสาวอาชวินี ไชยสุนทร) 
                ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 

 ๑๓.๓ ความเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                       ลงชื่อ………………………………………………… 
                                                                    (นายสมพร สังวาระ) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 
 
 
 
 
 
1๔. บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 



 -  ผลการจัดการเรียนรู้ 
  - นักเรียนจ านวน...................................................คน 
  - ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้โดยรวม......................คน  คิดเป็นร้อยละ.............................. 
  - ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้โดยรวม..................คน  คิดเป็นร้อยละ.............................. 
  ได้แก่ ……………………………………………………………………………..…………………………………….………............ 
  - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ/นักเรียนเด็กพิเศษ  

ได้แก่ ……………………………………………………………………………..…………………………………….………............ 
  - นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านความรู้ (K) จ านวน............................คน   

ได้แก่ ……………………………………………………………………………..…………………………………….………............ 
  - นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านทักษะ (P) จ านวน.............................คน  
  ได้แก่ ……………………………………………………………………………..…………………………………….………............ 
  - นักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินจุดประสงค์ด้านคุณลักษณะ (A) จ านวน............................คน  

ได้แก่ ……………………………………………………………………………..…………………………………….………............ 
    - ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ด้านคุณลักษณะ (A) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                   ลงชื่อ…………………………………………………ผู้สอน 
                                                               (นายศุภเสฏฐวุฒิ ภูแก้ว) 
                               ต าแหน่ง คร ู
 


