
ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใดเพื่อการอื่นใด 
 

เกรียงศักดิ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 
กฤชสพล    อินทศร  โรงเรียนตันตรารักษ์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  ง ๒๑๐๑             ชื่อรายวิชา  งานประดิษฐ์      กลุ่ม   สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒        หน่วยการเรียนรู้ที ่๑             ชื่อ     เราท าได้รายจ่ายสมดุล          
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑      เรื่อง    การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้                        เวลา   ๓  ชั่วโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑.มาตรฐานการเรียนรู้    
            ง. ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ  การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน   และทักษะ  การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการ
ท างาน         มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
๒.ตัวช้ีวัด  

ป.๒/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานอย่างเหมาะสม 
๓. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การท างานในชีวิตประจ าวันเน้นการปฏิบัติจริงใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างานได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดความมั่นใจ ภูมิใจในความส าเร็จของงาน เพ่ือค้นพบความสามารถความถนัด ความสนใจของตนเอง  มีการพัฒนา
ความสามารถสามารถของมนุษย์  อย่างสร้างสรรค์  โดยน าคว ามรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี   จะช่วย                     
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 
๔. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ได้อย่างเหมาะสม 
๕.สาระการเรียนรู้   
           การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้และใช้วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือในการท างานได้อย่างเหมาะสม 
๖. สมรรรถนะส าคัญ 
          ๑.  ความสามารถในการคิด       
          ๒. ความสามารถในการแก้ปัญหา     
          ๓. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
๗. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๑.  มีวินัย          
          ๒. อยู่อย่างพอเพียง  
          ๓. มุ่งม่ันในการท างาน 
๘. ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 ๘.๑ ชิ้นงาน 
                   ๑. ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้   ๑ ชิ้นงาน  
 ๘.๒ ภาระงาน 
                   ๑. ผังความคิด “ประโยชน์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้” 
  ๒. ออกแบบกล่องดินสอ 
   ๓. เขียนขั้นตอนการประดิษฐ์ กล่องดินสอ การใช้เครื่องมือในการประดิษฐ์และการวัด 
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๙. กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

๑. นักเรียนดูภาพกองขยะและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากขยะในชุมชนต่าง ๆ  
 ครูน าภาพขนาดใหญ่ท่ีนักเรยีนมองเห็นได้ทั้งห้องเรียนในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพื่อสร้างความ

ตระหนักเรื่องการทิ้งขยะ เป็นการให้ความรู้และคุณธรรม  ครูรู้จักพอประมาณในการใช้สื่อการเรียนที่ประหยัด 
๒. นักเรียนและครูสนทนาถึงเรื่อง เศษวัสดุเหลือใช้ที่พบในชุมชน 
  ครูเลือกถามนักเรียนในห้องโดยเรียกถามนักเรียนที่มาจากฐานะต่างกันเพื่อศึกษาขยะที่ท้ิง ซึ่งมี

หลากหลายชนิด เป็นการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากนักเรียนครอบคลุมและกระจายทั่วห้องเรียนอย่างมีเหตุผล 
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างขยะภายในชุมชนอย่างไรบ้าง 
๒. ขยะที่พบในชุมชนมีอะไรบ้าง 
๓. วัสดุเหลือใช้ในชุมชนที่สามารถน ากับมาใช้ใหม่ได้มีอะไรบ้าง 
๔. ของใช้ที่ท าจากวัสดุเหลือใช้ได้แก่อะไรบ้าง ( ยกตัวอย่าง ) 
๕. เครือ่งมือที่น ามาใช้ในงานประดิษฐ์ได้แก่อะไรบ้าง 

 ขั้นการจัดการเรียนรู ้
๑. นักเรียนท า แผนผังความคิด ประโยชน์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ ( ใบงานที่ ๑ ) 
 เป็นกระบวบการสอนที่ฝึกให้ นักเรียนคิดเป็นขั้นตอนและคิดอย่างมีเหตุผล 
๒. ครูน าภาพและตัวอย่างของจริง  จากของใช้ที่ท ามาจากวัสดุเหลือใช้พร้อมเครื่องมือในการประดิษฐ์ชิ้นงาน  ให้

นักเรียนดู  
 ครูมีความพอประมาณโดยการเตรียมเครื่องมือประดิษฐ์มีจ านวนพอดีกับความต้องการของนักเรียน 
 ครูสร้างภูมิคุ้มกันโดยการน าตัวอย่างของจริงมาน าเสนอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน   

- นักเรียนศึกษาและแสดงความคิดเห็นวิธีการประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอและการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง 
 นักเรียนแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในการใช้เครื่องมือที่ไม่ท าให้เกิดอันตรายในขณะใช้ 

     ๓.นักเรียนแต่ละคน ออกแบบกล่องใส่ดินสอที่ท ามาจากวัสดุเหลือใช้ ( ใบงานที่ ๒ )  
 นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลในการออกแบบและความพอประมาณในการเลือกใช้เศษวัสดุเหลือใช้ 
๔.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม การท ากล่องใส่ดินสอด้วยเครื่องมืองานประดิษฐ์อย่างระมัดระวังและท าตามข้ันตอน 
 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันอันตรายจากเครื่องมือโดยใช้อย่างระมัดระวังและท าตามขั้นตอนของการประดิษฐ์ 

      ๕.นักเรียนประเมินและปรับปรุงชิ้นงานที่ท าเสร็จแล้ว 
 นักเรียนวิเคราะห์ผลงานด้วยเหตุผลเพื่อให้ได้ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ 
๖.น าเสนอผลงาน 
 นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลในการออกแบบ / ความพอประมาณในเวลาและจ านวนเครื่องมือรวมถึงวัสดุที่

น ามาใช้ / ภูมิคุ้มกันคือผลงานที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเวลาที่ก าหนด 
ขั้นสรุป 
 ๑. นักเรียนเขียนล าดับขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอด้วยเครื่องมืองานประดิษฐ์ และเครื่องมือวัดความยาว   
           ลงในใบงานที่ ๓ 

 นักเรียนน า ความรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน โดยใช้ ทฤษฎีของความพอเพียง หลอมรวมบันทึกเป็นข้อมูล 
๑๐. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. รูปภาพกองขยะ ในชุมชนต่าง ๆ    
 ๒. ตัวอย่างเศษวัสดุเหลือใช้ 
 ๓. เครื่องมือในงานประดิษฐ์และเครื่องมือในการวัดความยาว  



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ในการน าไปใช้  เพื่อการอื่นใดเพื่อการอื่นใด 
 

 ๔. ตัวอย่างของใช้ที่ได้จากการน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ 
 ๕. ธนาคารขยะภายในโรงเรียน 
 ๖. ใบงาน 
๑๑. การวัดและประเมินผล 

 วิธีการ  
 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมืองานประดิษฐ์ และเครื่องมือวัดความยาว 
 ตรวจผลงาน 

 เครื่องมือ  
 แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
 แบบตรวจผลงาน 

 
 เกณฑ์ประเมิน 

 ใบงาน 
เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ช่วงคะแนน  ๑๒ – ๑๖  ระดับคุณภาพ  ๔  หมายถึง  ดีมาก 
ช่วงคะแนน   ๘ –  ๑๑ ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง  ดี 
ช่วงคะแนน   ๔  -  ๗  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง  พอใช้ 
ช่วงคะแนน   ๐  -  ๓  ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
๑๓. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………..……    
  
 

 
 
 

ขอคิดเห็นของผู้บริหาร 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
 
 
 
 
 
 

 

................................................................. 
( .............................................................) 

ครูผู้สอน 

. 
................................................................ 
( .............................................................) 

ผู้บริหารโรงเรียน 
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ภาคผนวก 
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ใบงานที่ ๑ 
การประดิษฐ์ของเล่นและของใช้จากวัสดุเหลือใช้ 

ภาระงาน 
 นักเรียนจัดท า แผนผังความคิด ประโยชน์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลงานตนเอง  ให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจผลงาน โดยท าเครื่องหมาย   /   ทับรูปใบหน้าด้านล่าง 
ระดับความพึงพอใจ 
 
 
 
 
ชื่อ..................................................................นามสกุล......................................ชั้น............... 
หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
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ใบงานที่ ๒ 
การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 

ภาระงาน 
 นักเรียนออกแบบกล่องใส่ดินสอ พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลงาน  ให้นักเรียนประเมินแผนผังความคิด โดยกากบาท   /   ทับรูปใบหน้าด้านล่าง 
 
 
 
 
ชื่อ..................................................................นามสกุล......................................ชั้น............... 
หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
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ใบงานที่ ๓ 
การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 

ภาระงาน 
 นักเรียนเขียนขั้นตอนการประดิษฐ์กล่องใส่ดินสอ การใช้เครื่องมือ การประดิษฐ์และการวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลงาน  ให้นักเรียนประเมินแผนผังความคิด โดยกากบาท   /   ทับรูปใบหน้าด้านล่าง 
 
 
 
 
ชื่อ..................................................................นามสกุล......................................ชั้น..................... 
หมายเหตุ   ครูใช้แบบประเมินตามตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน 
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แบบบันทึกคะแนนการท างาน 
ประกอบแผนการสอนที่ ๑ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
ค าชี้แจง     ผู้สอนสังเกตนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม แล้วสรุปผลการประเมินนี้ 

ที ่ ชื่อ  --  นามสกุล 

รายการ 

ปร
ะด

ิษฐ
์ขอ

งใช
้ส่ว

นต
ัว 

เข
ียน

ขั้น
ตอ

นก
าร

ท า
งา

น 

กา
รว

ัดค
วา

มย
าว

 

เล
ือก

วัส
ดุแ

ละ
เป

รีย
บเ

ทีย
บ 

รว
มค

ะแ
นน

 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ 

๑        

๒        
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๔        
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๑๐        

๑๑        

ระดับคุณภาพ  ๔ = ดีมาก ๓  = ดี  ๒ = พอใช้ ๑ = ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน 
ช่วงคะแนน  ๑๒ – ๑๖  ระดับคุณภาพ  ๔  หมายถึง  ดีมาก 
ช่วงคะแนน   ๘ –  ๑๑  ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง  ดี 
ช่วงคะแนน   ๔  -  ๗  ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง  พอใช้ 
ช่วงคะแนน   ๐  -  ๓   ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง  ปรับปรุง 

 
                                                                                                            ลงช่ือ  ……………………………………..ครูผู้สอน 
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ตารางเกณฑ์ประเมินการท างาน ประกอบแผนการสอนที่ ๑ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ 
๑. การประดิษฐ์ของใช้
ส่วนตัว 
ง.๑.๑ ป.๒/๒ 
ศ.๑.๑ ป.๒/๔ 

การใช้เครื่อง
ประดิษฐ์ กล่องใส่
ดินสอได้แต่ไม่
ถูกต้องตามขั้นตอน 

การใช้เครื่อง
ประดิษฐ์ กล่องใส่
ดินสอได้ ถูกต้อง
ทุกขั้นตอนแต่ขาด
ความเรียบร้อย 

การใช้เครื่อง
ประดิษฐ์ กล่องใส่
ดินสอได้ถูกต้องทุก
ขั้นตอนตกแต่งได้
เรียบร้อย 

การใช้เครื่องประดิษฐ์ 
กล่องใส่ดินสอได้ถูกต้อง
ทุกขั้นตอนและตกแต่งได้
เรียบร้อยสวยงาม
เหมาะสมกับงาน 

๒.เขียนขั้นตอนการ
ท างาน 
ท. ๒.๑ ป.๒/๒ 

เขียนขั้นตอนการ
ใช้เครื่องมือการ
ท างานประดิษฐ์ 
กล่องใส่ดินสอได้
แต่ ไม่ถูกข้ันตอน 

เขียนขั้นตอนการ
ใช้เครื่องมือการ
ท างานเขียน
ขั้นตอนประดิษฐ์ 
กล่องใส่ดินสอ ได้
ถูกต้อมากกว่า ๒ 
ขั้นตอน 

เขยีนขั้นตอนการใช้
เครื่องมือการท างาน
เขียนขั้นตอน
ประดิษฐ์ กล่องใส่
ดินสอได้ถูกต้องทุก
ขั้นตอน  

เขียนขั้นตอนการใช้
เครื่องมือการท างาน
เขียนขั้นตอนประดิษฐ์ 
กล่องใส่ดินสอได้ถูกต้อง
ตามข้ันตอนอย่าง
สมบูรณ์ตามอักขระวิธี 

๓. การวัดความยาว 
ค. ๒.๒ ป.๒/๑ 

สามารถน าความรู้
การใช้เครื่องมือใน
การวัดความยาว 
มาใช้ในการ
ออกแบบกล่องใส่
ดินสอได้ 

สามารถน าความรู้
การใช้เครื่องมือใน
การวัดความยาว 
มาใช้ในการ
ออกแบบกล่องใส่
ดินสอนได้ทุก
ขั้นตอน 

สามารถน าความรู้
การใช้เครื่องมือใน
การวัดความยาว มา
ใช้ในการออกแบบ 
กล่องใส่ดินสอนได้
ถูกต้องทุกข้ันตอน 

สามารถน าความรู้การใช้
เครื่องมือในการวัดความ
ยาวมาใช้ในกาออกแบบ 
กล่องใส่ดินสอนได้อย่าง
ถูกต้องทุกข้ันตอนตาม
อัตราส่วนที่ถูกต้อง 

๔.เลือกวัสดุและ
เปรียบเทียบ 
ว. ๓.๑ ป.๒/๑ 

เลือกใช้วัสดุและ
เครื่องมือที่น ามาท า
กล่องใส่ดินสอได้ 

ระบุชนิดสมบัติ
ของวัสดุและ
เครื่องมือ ที่น ามา
ท ากล่องใส่ดินสอ
ได้ถูกต้อง 

ระบุชนิดและ
เปรียบเทียบสมบัติ
ของวัสดุและ
เครื่องมือที่น ามาท า
กล่องใส่ดินสอได้
ถูกต้อง 

ระบุชนิดและ
เปรียบเทียบสมบัติของ
วัสดุและเครื่องมือที่
น ามาท ากล่องใส่ดินสอ
ได้ถูกต้องและปลอดภัย 
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ใบมอบหมายภาระงาน 
ประกอบแผนการสอนที่ ๑ เรื่องการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
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