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คำชี้แจง 

การใชชุดกิจกรรมการเรยีนรู สำหรบันักเรียน 
 

                  ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียน  โดยใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับประถมศึกษา   

ภาคเรียนที่ ๒  ฉบับนี้ เปนการปรับปรุงครั้งที่ ๒ ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

ในพระบรมราชูปถัมภ  โดยความรวมมือจากคณะทำงาน ประกอบดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ คณาจารยจากมหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก และครูผูเช่ียวชาญ ทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู  

                   จุดประสงคของชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนปลายทางไดศึกษา/ทบทวน 

เอกสารใบความรู   ของแตละหนวยการเร ียนร ู    และใชในการฝกทักษะ/ปฏิบ ัต ิงานจากใบงาน หรือแบบฝกหัด  

ของทุกกลุมสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและสาระ 

การเรียนรูนั้น ๆ ทุกทายหนวยการเรียนรู  ทั้งนี้เมื่อครูปลายทางไดตรวจผลการทำใบงานในรายชั่วโมง สังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และประมวลผลการประเมินตนเองของนักเรียนทุกหนวยการเรียนรู  

แลวจะไดนำผลไปสงเสริมและ/หรือจัดการสอนซอมเสริมใหนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหเกิดประสิทธิผล

นำไปสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตอไป  

                                                                

                                            มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

 

งานเกษตร หมายถึง งานท่ีทำเกี่ยวกับการปลูกพืช การเลี้ยงสตัว และการทำการประมง 

การปลูกพืช ไดแก วิธีการปลูก และนำผลผลิตจากพืชไปใชประโยชน 
การเลี้ยงสัตว เชน สุกร โค กระบือ ไก เปด ฯลฯ เพื่อนำมาใชประโยชนตางๆ เชน ใชเปนอาหาร 
นำมาใชงาน หรือนำไปขาย การประมง ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เชน ปลา กุง หอย เตา
เปนตน 
ความสำคัญของงานเกษตร 
 1. เปนแหลงผลิตปจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของมนุษย ไดแก ท่ีอยูอาศัย อาหาร 
เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค 
  2. ทำใหผูทำงานเกษตรมีรายไดเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได 
 3. เปนอาชีพหลักของคนไทย เชน การทำนา การทำสวนผลไม การทำไร การเลี้ยงสัตว  
การทำประมง 
 4. ผลิตสินคาท่ีทำรายไดหลักใหกับประเทศ ในการสงขายตางประเทศ เชน ขาวหอมมะลิ 
ผลไมตางๆ มันสำปะหลัง ยางพารา เนื้อสัตว เปนตน 
 5. สรางความม่ันคงในทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 

  6. สรางชื่อเสียงใหกับประเทศ เพราะสินคาทางการเกษตรของไทยท่ีสงไปขาย
ตางประเทศมีคุณภาพดีกวาของประเทศอื่นๆ เชน ขาวหอมมะลิ ผลไมตางๆ เปนตน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูท่ี  1  เรื่อง  ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1  เรื่อง  ความหมายและความสำคัญของงานเกษตร 
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 



หนวยการเรียนรูที่  5  เรื่อง เกษตรพอเพียง                                                                                  3 
 

ใบงานท่ี  1  เรื่อง ความหมายและความสำคญัของงานเกษตร 
หนวยการเรียนรูท่ี 5  เรือ่ง เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1   เรื่อง ความหมายและความสำคญัของงานเกษตร 
รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดในเร่ืองความหมาย ความสำคัญของงานเกษตร  
และจำแนกประเภทของงานเกษตร  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

เกษตร หมายถึง

..........................................................................................

................................................................................... 

ความสำคัญของงานเกษตร

..................................................................................................

........................................................................................... 

ประเภทของงานเกษตร 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



4                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี  2  เรื่อง  ไมดอก 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  เรื่อง  ไมดอก 

รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ไมดอก หมายถึง พืชท่ีมีดอกและสีสันสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอม เปนพันธไมท่ีใช 
ประโยขนจากดอก ลักษณะลำตนของไมดอกมีหลายแบบ ไดแก ลำตนตรงเหมือนไมยืนตน 
ไมพุมและไมลมลุก  

ไมดอกมีอายุสั้น บางชนิดมีอายุเพียงหนึ่งฤดูกาล เชน ดาวกระจาย เบญจมาศ บานชื่น 
บานไมรูโรย คุณนายต่ืนสาย 

ไมดอกประเภทยืนตนซึ่งมีอายุยนืยาว เชน จำป ลีลาวดี เฟองฟา ราชพฤกษ หางนกยงู 
ประโยชนของไมดอกไมประดับ 
1. สรางความสดชื่นใหแกผูอาศัยในบริเวณบานหรือบริเวณท่ีพักอาศัย 
2. ใชประดับตกแตงอาคารสถานท่ีใหเกิดความสวยงาม 
3. ใชในงานพิธีและโอกาสตางๆ เชน 

                    งานแตงงานใชไมดอกไมประดับตกแตง พานรดน้ำสังขของคูบาวสาว 
ใชไมดอกไมประดับทำซุมดอกไมตกแตงฉากสำหรับถายภาพ 

  งานไหวครู ใชไมดอกไมประดับตกแตงพานไหวครู 
  งานศพ ใชไมดอกไมประดับตกแตงโลงศพ 

4. ใชเพิ่มสีสันใหอาคารและเคร่ืองด่ืม ดูสวยงามนารับประทาน เชน ขนมชอมวง  
หรือขาวเกรียบปากหมอท่ีมีสีมวงจากดอกอัญชัน น้ำใบเตยท่ีมีสีเขียวจากใบเตย 

5. ใชเปนยารักษาโรค เชน ดอกบัวหลวง ใชใบออนปรุงเปนยาบำรุงรางกายใหสดชื่น  
ใบแกใชแกไข บำรุงโลหิต 

6. ใชเปนของขวัญของท่ีระลึก เชน กระเชาดอกไม หรือแจกันดอกไมใชเปนของเยี่ยมไข
ผูปวย ชอดอกไมใชนำไปรวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

7. สรางอาชีพเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ เชน การจำหนายไมดอกไมประดับท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ธุรกิจการจัดสวน 
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ใบงานท่ี  2 เรื่อง   ไมดอก 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  เรื่อง  ไมดอก 

รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนชื่อไมดอกท่ีมีในชุมชนวามีไมดอกอะไรบาง และเลือกไมดอก  
1 ชนิด วาดภาพระบายสีไมดอกท่ีตนเองชื่นชอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไมดอกในชุมชน 

ภาพไมด้อก 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



6                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

 

ไมประดับ หมายถึง พืชท่ีปลูกขึ้นเพื่อใชประโยชนจากรูปราง รูปทรง สีสันจากลำตน 
และใบ มีความสวยงาม ไมประดับมีหลายชนิด เชน โกสน พลูดาง เล็บครุฑ ษีผสม บอนสี 
ดาดตะกั่ว วานกาบหอยแครงแคระ เฟรน ตะบองเพชร ผักเปด ลิ้นมังกร เทียนทอง  
หมากผูหมากเมีย  กามปูหลุด สับปะรดสี หัวใจมวง สาวนอยประแปง 

ประโยชนของไมดอกไมประดับ 
1. สรางความสดชื่นใหแกผูอาศัยในบริเวณบานหรือบริเวณท่ีพักอาศัย 
2. ใชประดับตกแตงอาคารสถานท่ีใหเกิดความสวยงาม 
3. ใชในงานพิธีและโอกาสตางๆ เชน 

งานแตงงานใชไมดอกไมประดับตกแตง พานรดน้ำสังขของคูบาวสาว  
ใชไมดอกไมประดับ ทำซุมดอกไมตกแตงฉากสำหรับถายภาพ 

  งานไหวครู ใชไมดอกไมประดับตกแตงพานไหวครู 
  งานศพ ใชไมดอกไมประดับตกแตงโลงศพ 

4. ใชเพิ่มสีสันใหอาคารและเคร่ืองด่ืม ดูสวยงามนารับประทาน เชน ขนมชอมวง  
หรือขาวเกรียบปากหมอท่ีมีสีมวงจากดอกอัญชัน น้ำใบเตยท่ีมีสีเขียวจากใบเตย 

5. ใชเปนยารักษาโรค เชน ดอกบัวหลวง ใชใบออนปรุงเปนยาบำรุงรางกายใหสดชื่น  
ใบแกใชแกไข บำรุงโลหิต 

6. ใชเปนของขวัญของท่ีระลึก เชน กระเชาดอกไม หรือแจกันดอกไมใชเปน
ของเยี่ยมไขผูปวย  ชอดอกไมใชนำไปรวมแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

7. สรางอาชีพเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ เชน การจำหนายไมดอกไมประดับท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ ธุรกิจการจัดสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบความรูท่ี  3  เรื่อง  ไมประดบั 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง  ไมประดบั 

รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 



หนวยการเรียนรูที่  5  เรื่อง เกษตรพอเพียง                                                                                  7 
 

ใบงานท่ี  3  เรื่อง   ไมประดับ 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  3  เรื่อง  ไมประดบั 

รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของไมดอกไมประดับ 
ลงในแผนภาพความคิด 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 

           

................................ 

............................... 

................................              

  ............................           

         ............... 

          

ไมดอก 
สิ่งที่เหมือนกัน 

ไมประดบั 

           .......................................... 

       .......................................... 

     .......................................... 

     ........................................... 

        .......................................... 

               ...................................... 

                          ..................................... 

           .......................................... 

             .......................................... 

               .......................................... 

              ........................................... 

           .......................................... 

         ...................................... 

..................................... 

 

ประโยชน 
ของไมดอก 
ไมประดับ 



8                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี  4  เรื่อง  ดนิ 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4  เรื่อง  ดนิ 
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ดิน ในทางการเกษตรหมายถึงวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้น จากการผุพังของหินรวมท้ังแรธาตุตาง ๆ 
ผสมเขากับซากพืชซากสัตวท่ียอยแลว จึงทำใหเกิดเปน ดิน ขึ้นมาซึ่งเปนสถานท่ีใหพืช ดอกไม 
ตนไมสามารถเจริญงอกงามได 
กวาจะมาเปนดินประกอบดวย 4 สวน ไดแก 

- แรธาตุ 
- อินทรียวัตถุ หรือซากพืช ซากสัตวท่ีเนาเปอย 
- น้ำ 
- อากาศ 
คุณสมบัติของดินซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช มี 3 ชนิด ไดแกดินรวน 
เปนดินคอนขางละเอียด จับแลวนุม มีความยืดหยุนพอสมควร ระบายน้ำไดดีปานกลาง 

มีแรธาตุอาหารของพืชมากกวาดินทราย เหมาะสำหรับใชเพาะปลูกเปนอยางมาก แตดินรวน
แบบของแทมักไมคอยพบในธรรมชาติ แตก็จะพบดินซึ่งมีเนื้อดินใกลเคียงกันเสียมากกวา 

ดินเหนียว 
เปนดินมีความละเอียดมากท่ีสุด ยืดหยุนไดดีเม่ือเปยกน้ำ เหนียวติดมือ สามารถ 

ป น เป นก อนได  จากความเหนี ยวจึงทำใหพั งได ยาก อุ มน้ ำดี  รวม ท้ั งการจับยึด 
และดูดธาตุอาหารของพืช ทำไดคอนขางสูง จึงมีแรธาตุอาหารของพืชอยูมาก เหมาะสำหรับ 
ใชปลูกขาวเนื่องจากกักเก็บน้ำไดนาน 

ดินทราย 
  เปนดินรวน เกาะตัวกันไมแนน จึงทำใหระบายท้ังน้ำและอากาศไดอยางดีเยี่ยม  
แตอุมน้ ำไดนอย พั งทลายไดงาย มีความอุดมสมบูรณ ต่ำ เนื่ องจากความสามารถ 
ในการจับธาตุอาหารมีนอย ทำใหพืชท่ีขึ้นอยูในบริเวณดินทรายขาดน้ำและธาตุอาหารไดงาย 

 
 
 

 
 
 
 



หนวยการเรียนรูที่  5  เรื่อง เกษตรพอเพียง                                                                                  9 
 

ใบงานท่ี  4  เรื่อง   ดิน 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4  เรื่อง  ดนิ 
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนอธิบายลักษณะของดิน และยกตัวอยางพืชท่ีเหมาะกับดินชนิดนั้น 
 

ชนิดของดิน ลักษณะของดิน  พืชท่ีเหมาะในการปลูก 

ดินรวน .................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

1.......................................... 

2.......................................... 

3.......................................... 

ดินทราย .................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

1.......................................... 

2.......................................... 

3.......................................... 

ดินเหนียว ................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

1.......................................... 

2.......................................... 

3............................................ 

  

นักเรียนคิดวาดินมีความสำคัญกับพืชอยางไร

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



10                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี  4  เรื่อง  การขยายพันธุไมดอกไมประดับ 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  การขยายพันธุไมดอกไมประดับ 
รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี  

การขยายพนัธุไมดอกไมประดับ 
หมายถึง การเพิ่มจำนวนตนพืชใหมีจำนวนมากขึ้น โดยตนพอพันธุหรือตนแมพันธุ

ยังคงมีชีวิตอยู การขยายพันธุไมดอกไมประดับมี 2 วิธี ไดแก 

1. วิธีการขยายพันธุโดยอาศัยเพศ 
การขยายพันธุโดยอาศัยเพศเปนการผสมพันธุระหวางเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย  

เกิดเปนเมล็ดพืช เราสามารถนำเมล็ดมาเพาะจนกระท่ังเมล็ดงอกเปนตนกลา แลวยาย 
ตนกลามาปลูกเพื่อเพิ่มจำนวนตนพืชในพื้นท่ีท่ีตองการได ไมดอกไมประดับท่ีสามารถ
ขยายพันธุโดยเพาะเมล็ด เชน ทานตะวัน ดาวเรือง บานชื่น ลิลลี่ 

วิธีการขยายพันธุพืช 
  สัตวและแมลง เชน ผึ้ง ผีเสื้อ นกบางชนิด เปนตัวชวยผสมพันธุพืช โดยการถายละอองเรณู จาก
ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง 

2.วิธีการขยายพันธุพืชโดยไมอาศัยเพศ 
การขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศเปนวิธีเพิ่มจำนวนตนพืชดวยการใชสวนตางๆ ของพืช 

เชน กิ่ง ยอด ใบ ลำตน รวมถึงราก หนอ หัว และเนื้อเยื่อ ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของพืชแตละ
ชนิดท่ีนำมาใชในการขยายพันธุ เปนการเพิ่มจำนวนตนพืชท่ีเราตองการใหมีจำนวนมากขึ้น 
การขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศมีหลายวิธี เชน การตอน การปกชำ การทาบกิ่ง การแยกหัว
หรือหนอ 

วิธีการขยายพันธุ 
 การปกชำ ใชทำกับสวนยอด กิ่ง ลำตน ใบ และราก 
 การทาบกิ่ง ใชทำกับสวนกิ่งพืชบางชนิด 
 การแยกหัวหรือหนอ ใชทำกับสวนของหนอท่ีพืชสรางขึ้นใหม มีท้ังเปนแบบหนอเดียว    
 และแตกขยายเปนกลุมกอ 
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ใบงานท่ี  5  เรื่อง   การขยายพันธุไมดอกไมประดับ 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  การขยายพันธุไมดอกไมประดับ 
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนเขยีนแผนผังความคิด การขยายพันธุไมดอกไมประดับ โดยเลือกมา 1 วิธี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



12                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี  6  เรื่อง  การดแูลบำรุงรักษาไมดอกไมประดับ 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  เรื่อง  การดูแลบำรุงรกัษาไมดอกไมประดบั  
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

การดูแลบำรุงรักษา 
1. รดน้ำ ในตอนเชาและตอนเย็นทุกวันอยางสม่ำเสมอ แตไมควรรดใหแฉะจนเกินไป 
2. พรวนดิน รอบโคนตนไมไมใหโดนรากทุก ๆ 7 – 10 วนั 
3. ใสปุย ใหเหมาะกับพืชแตละชนิด 
4. ถอนหรือขุด วัชพืชท้ิงอยูเสมอ 
5. เก็บศัตรูพืชท้ิง หรือฉีดพนยากำจัดศัตรูพืช โดยเลือกใชพชืสมุนไพร 

การปองกันและกำจัดศัตรูพืช มีวิธีการดังน้ี 
 1. โรคตนกลาเนา ตนกลาจะแสดงอาการใบซีด เห่ียว และหักยุบลงไปกองกับพื้น  
ซึ่งเกิดจากตนกลาขึ้นหนาแนนและแปลงปลูกชื้นแฉะเกินไป 

   การปองกันและกำจัด ควรพรวนดินเพื่อใหดินโปรง ไมรดน้ำแฉะเกินไป 
2. หนอนชอนใบ หนอนจะกัดกินหรือทำลายเนื้อใบให เสียหาย จะสังเกตเห็นรอยแผลเปน 

ทางยาวคดเคี้ยวบนแผนใบ 
การปองกันและกำจัด นำสวนของลำตนท่ีพบหนอนมาทำลาย หรือฉีดพนดวยสารสกัดจาก

เมล็ดสะเดา 
3. วัชพืช เชน ตนหญ า จะคอยแยงอาหารจากไมดอกไมประดับท่ีปลูกไวในแปลง ทำให  

ไมดอกไมประดับไมเจริญเติบโต ออนแอ และเปนโรคงาย 
การปองกันและกำจัด ใชมือถอนวัชพืชท้ิงหรือใชสอมพรวนชวยขณะถอนวัชพืช 

การเก็บเก่ียว 
1. เก็บเกี่ยว ในตอนเชาหรือเย็น แลวนำไปแชน้ำหรือพรมน้ำไว 
2. ตัดดอกหรือกิ่ง ท่ีตองการ โดยใชกรรไกรตัดกิ่ง 
3. เลือกเกบ็ เฉพาะดอก ใบ หรือกิ่งกานท่ีแกพอควร 
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ใบงานท่ี  6  เรื่อง   การดูแลบำรุงรักษาไมดอกไมประดบั 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง การดูแลบำรุงรกัษาไมดอกไมประดบั 
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

      คำช้ีแจง ใหนักเรียนติดรูปภาพหรือวาดภาพไมดอกไมประดับ แลวตอบคำถาม 
          
      

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อ........................................................... 

การดูแลรักษา 

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

ชื่อ....................................................... 

การดูแลรักษา 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



14                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี  7  เรื่อง  เครื่องมือและอุปกรณการปลูกไมดอกไมประดบั 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  เรื่อง  เครื่องมือและอุปกรณการปลูกไมดอกไมประดบั 
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

เคร่ืองมือและอุปกรณปลูกไมดอกไมประดับ เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรตาง ๆ 
เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการปลูกพืช ท้ังยังชวยประหยัดเวลาและ
แรงงานไดอีกดวย 
 การเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรไดเหมาะสมกับงาน  จะทําใหผลงาน 
มีคุณภาพ ชวยยืดอายุการใชงานของเคร่ืองมือและอุปกรณ ท้ังยังทําใหผูใชปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ ท่ีอาจเกิดขึ้นในขณะท่ีทํางาน 
 

เครื่องมือเกษตรจะแบงเปน 2 ประเภท คือ งานดิน และงานพืช 
งานพืช 
1. บัวรดน้ำ  

มีหลายชนิด ท้ังทำจากโลหะ และพลาสติก เหมาะสำหรับใชรดน้ำตนไมขนาดเล็ก ๆ  
ตนออนหรือตนกลา 

การใชงาน 
ใหเติมน้ำใสบัวรดน้ำในปริมาณท่ีตนเองสามารถยกได แลวจับท่ีหูห้ิวรดน้ำตนไม   

โดยใหปลายฝกบัว หางจากตนไมประมาณ 30 เซนติเมตร 
การเก็บรักษา  

หลังจากใชงานทุกคร้ัง จะตองเทน้ำออกใหหมด แลวลางเก็บใหเรียบรอย  โดยคว่ำหรือ
แขวนใหเปนระเบียบ 

 
2. ถังน้ำ 
     มีท้ังชนิดท่ีทำดวยสังกะสีและพลาสติก ใชตักน้ำรดตนไมท่ีโตและแข็งแรงแลวโดย 
ตักน้ำจากบอหรือสระน้ำแลวใชมือวักน้ำจากถังรดน้ำตนไม ไมควรสาดน้ำตนไมเล็ก ๆ หรือ
ตนออน เพราะจะทำใหตนไมหักหรือโยกคลอนได 
การใชงาน 
       ใชสำหรับรดน้ำตนไม โดยใชมือวักน้ำ 
การเก็บรักษา 
     เม่ือใชเสร็จแลวควรลางทำความสะอาด คว่ำใหแหงแลวเกบ็เขาท่ีใหเรียบรอย 
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3. สายยาง 

ควรใชสายยางท่ีมีหัวฉีดซึ่งสามารถปรับระดับความแรงของน้ำได  
การใชงาน 
     ตอปลายสายยางเขากับกอกน้ำ  ถือปลายสายยางท่ีมีหัวฉีดรดน้ำตนไม โดยใหน้ำท่ีไหล 
ออกมามีลักษณะคลายฝนตกหรือคลายกับใชบัวรดน้ำ 
การเก็บรักษา 
     หลังจากใชงานทุกคร้ังจะตองมวนเก็บใหเรียบรอย ไมควรวางไวกลางแจงหรือถูกแสงแดด 
เพราะจะทำใหสายยางเสื่อมคุณภาพ 

 
4. ชอนปลูก 
     ทำจากเหล็กตีเปนแผนแบน ๆ ดัดใหโคงคลายกับชอน ปลายแหลมมน ดามมีท้ัง 
ทำดวยเหล็กและไม 
     ใชสำหรับขุดหลุมเล็ก ๆ เพื่อปลูกพืชและใชขุดยายตนกลาไปปลูก ชอนปลูกจะชวยให
ตนกลาไมไดรับความกระทบกระเทือน 
การเก็บรักษา 
     ลางทำความสะอาด เช็ดใหแหง ทาน้ำมันปองกันสนิมแลวเก็บเขาท่ีใหเรียบรอย โดยการ
แขวนหรือวางบนชั้นวางใหเปนระเบียบเรียบรอย   

 
5. สอมพรวน 
     ทําดวยโลหะ ลักษณะคลายสอม ใชสําหรับพรวนดิน ใหรวนซุยรอบๆ ตนไมท่ีมีขนาดเล็ก 
และขุดถอนวัชพืช ไมควรใชกับดินแข็งหรือดินเหนียว เพราะอาจทําใหสวนท่ีเปนซี่ฟนหัก
หรืองอได 
การใชงาน 

 ใชมือขางท่ีถนัด จากนั้นแทงลงไปในผิวดิน และงัดดินขึ้นเพื่อทำการพรวนดิน 
การเก็บรักษา 
     ลางทำความสะอาด เช็ดใหแหง ทาน้ำมันปองกันสนิมแลวเก็บเขาท่ีใหเรียบรอย โดยการ
แขวนหรือวางบนชั้นวางใหเปนระเบียบเรียบรอย  

 
6. มีดตอนก่ิง 
     เปนมีดท่ีคม แข็งและไมเปนสนิมงาย เคร่ืองมือชนิดนี้มีความสำคัญมาก ใชกับงาน
ขยายพันธุพืชทุกชนิด ใชควั่นกิ่งท่ีจะตอน ติดตาและตอกิ่ง 
การใชงาน 

      คมมีดใชเฉือนหรือปาดกิ่งพืช ปลายมีดใชกรีดเปลือก  
 



16                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

งานดิน 
1. เสียม 
     ใชสำหรับขุดหลุมปลูกตนไม สวนมากนิยมใชขุดหลุมขนาดเล็กหรือใชในบริเวณแคบ 
โดยท่ัวไปตัวเสียมจะทำดวยโลหะ ดามถือทำดวยไมหรือโลหะ 
การใชงาน 
     เวลาขุดใชมือท้ังสองขางจับดามเสียม แลวกดปลายเสียมลงไปในดิน ใชพรวนดินใหเปน
กอนเล็ก ๆ และพรวนดินรอบ ๆ โคนตนของพืช 
การเก็บรักษา 
     ลางทำความสะอาด และเช็ดใหแหง ทาน้ำมันปองกันสนิมสวนท่ีเปนโลหะ ถาดาม
หลวมหรือชำรุดจะตองซอมแซมใหพรอมใชงาน 

 
2. จอบ 
     ตัวจอบทำดวยโลหะ ดามถือทำดวยไมหรือโลหะ หนาจอบเวาลึก ดานขางจะเรียว
แหลมคม เพื่อใหขุดลงไปในดินไดงายขึ้น 
การใชงาน 
     ใชสำหรับขุดดิน ท่ีมีความแข็งและเหนียว พลิกหนาดินหรือยกรองแปลงปลูกพืช  
ถากหญา กรณีท่ีใชเสียมอาจจะทำใหลาชาหรือไมสามารถจะใชเสียมขุดไดเพราะดินแข็ง
เกินไป 
การเก็บรักษา 

ลางทำความสะอาด และเช็ดใหแหง ทาน้ำมันปองกันสนิม แลวเก็บเขาท่ีใหเรียบรอย   
ถาดามหลวมหรือชำรุดจะตองซอมแซมใหพรอมใชงาน 
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ใบงานท่ี  7  เรื่อง   เครื่องมือและอุปกรณการปลูกไมดอกไมประดบั 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7  เรื่อง  เครื่องมือและอุปกรณการปลูกไมดอกไมประดบั 
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ตอนท่ี 1  ใหนักเรียนตอบคำถาม      
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

ตอนที่ 2 ใหนักเรียนออกแบบดัดแปลงวัสดุเหลือใชมาทดแทนเคร่ืองมือและอุปกรณการปลูก 
            ไมดอกไมประดับมา 1 ชนิด  
 

 
 
 
 
 

 

ที่มา : https://profile.freepik.com/my_download 

ใชวัสดุใดมาดัดแปลง…………………………......... 

ทดแทนเคร่ืองมือชนิดใด

........................................................................

........................................................................

........................................................................

  

 

ชื่อ...................................................................

ประโยชนใชทำอะไร  

.........................................................................

.........................................................................

การเก็บรักษา

......................................................................... 

......................................................................... 

ชื่อ.................................................................... 

ประโยชนใชทำอะไร  

.........................................................................

......................................................................... 

การเก็บรักษา

......................................................................... 

......................................................................... 
ที่มา : https://profile.freepik.com/my_download 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



18                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี  8  เรื่อง  ภาชนะท่ีใชในการปลูกไมดอกไมประดบั 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  เรื่อง  ภาชนะท่ีใชในการปลูกไมดอกไมประดบั 
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. ขวดน้ำขนาดใหญ 
2. กรรไกร/มีคคัตเตอร 
3. สีอะคริลิค 
4. พูกัน 
5. ปากกาเขียนแผนซีดี/หรือปากกาเคมี 

 
ข้ันตอน (กระถางรูปหมี) 
1. วางโครง ใชปากกาเคมีวาดในสวนหัวและใบหูของหมีลงบนขวดน้ำชนาดใหญ   (อยาลืม 

เผื่อพื้นท่ีใหเพียงพอสำหรับใสตนไมท่ีตองการปลูก) 
2.  ใชกรรไกรตัดขวดตามรูปหมีท่ีวาดไว  
3.  ใชพูกันระบายสีดานนอกขวดดวยสีอะคริลิค (สีขาว) จนท่ัว จากนั้นพักใหแหง และลงสีซ้ำ 

1 – 2 คร้ัง ตามความเหมาะสม 
4. หลังจากท่ีทาสีแหงเรียบรอยแลว ใชปากกาเคมีสีดำวาดรายละเอียดเพิ่มเติมตามท่ี

ตองการ เชน หู ตา ปาก จมูก 
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ใบงานท่ี  8  เรื่อง   ภาชนะท่ีใชในการปลูกไมดอกไมประดบั 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8  เรื่อง ภาชนะท่ีใชในการปลูกไมดอกไมประดบั 
รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนออกแบบภาชนะท่ีใชในการปลูกไมดอกไมประดับ             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุอุปกรณที่ใช 

1.…………………………………………… 

2…………………………………………… 

3…………………………………………… 

4…………………………………………… 

5…………………………………………… 

 

ข้ันตอน 

1.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………………………………………...

5………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



20                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูท่ี 9   เรื่อง  การปลูกไมดอก 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 9  เรื่อง  การปลูกไมดอก   
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

การปลูกคุณนายตื่นสาย 
คุณนายต่ืนสาย เปนพืชท่ีคลุมดินตนเต้ีย ใบมีลักษณะอวบน้ำเปนแทงรูปเข็ม  

ยาวประมาณ 1 นิ้ว สีเขียวออนเปนมัน ดอกมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 – 2.5 นิ้ว  
กลีบดอกบาง มีท้ังดอกชั้นเดียวและดอกซอนหลายสี คุณนายต่ืนสายเหมาะท่ีจะปลูก 
ในบริเวณท่ีมีอากาศรอน แหงแลง ชอบดินรวนปนทราย ขยายพันธุดวยการปกชำ 
  วัสดุและอุปกรณ 

1. กิ่งพันธุคุณนายต่ืนสาย 
2. ปุยหมักหรือปุยคอก 
3. จอบ 
4. สอมพรวน 
5. ชอนปลูก 
6. บัวรดน้ำ 
ข้ันตอน  

    1. เตรียมกิ่งชำ (ตนคุณนายต่ืนสาย/ตนแพรเซี่ยงไฮ) ท่ีสมบูรณ 
 2. ตัดกิ่งชำเปนทอนๆ ใหเหลือขอใบสัก 2-3 ขอ การตัดกิ่งสั้นกอนเสียบจะทำใหฟนตัวไว 
กิ่งท่ีแตกมาใหมฟูสวย หากปกกิ่งท้ังกิ่งยาว ๆ จะทำใหยอดเลื้อยไหลทอดยอดไปไกล 
    3. เตรียมดินใสในภาชนะท่ีใชปลูก รดน้ำใหชุมกอนปกชำ 
    4. ใชไมจ้ิมดินใหเปนรูกอนนำกิ่งท่ีตัดไวลงเสียบ เสร็จแลวกดดินใหแนน 
 5. งดการรดน้ำ 2-3 วันแรกท่ีปลูก นำกระถางต้ังไวในท่ีแดดไมจัดสัก 1 สัปดาห หลังจากนั้น 
เอาออกแดดจัดได รดน้ำทุกเชา 
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ใบงานท่ี  9  เรื่อง   การปลูกไมดอก 
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  9  เรื่อง การปลูกไมดอก 
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนบันทึกขอมูลการปลูกไมดอก  

         

1. วิธีขยายพันธุ

................................................................................................................................................... 

2. วิธีการปลูก 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

3. วัสดุอุปกรณ 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................... 

4.การนำไปใชประโยชน 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 

ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 

ขอมูลการปลูก……………………………..………………………………......................................... 



22                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบความรูที่  10  เร่ือง  การปลูกไมประดับ 
หนวยการเรียนรูที่  5  เร่ือง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10  เร่ือง  การปลูกไมประดับ   
รายวิชา การงานอาชีพ     รหสัวิชา ง14101   ภาคเรียนที่ 2     ช้ันประถมศกึษาปที่ 4 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. ภาชนะที่ใชปลูก 
2. ตนไมประดับ 
3. ดิน,ชอนปลูก, มีดคัตเตอร 
การปลูกพลดูาง (โดยไมใชดิน) 

พลูดาง เปนไมเลื้อย ใบมีลักษณะเปนรูปหัวใจ สีเขียวสดสลับกับสีเหลืองนวล  
ตนมีลักษณะออนชอย พลูดางเปนพืชที่มีรากอากาศ จึงเจริญเติบโตไดดี ทั้งในดินและ 
ในนํ้า สามารถปลูกไดทั้งในกระถางที่มีดิน แจกันมีนํ้า และแปลงปลูก ขยายพันธุดวย 
การปกชํา 
วัสดุและอุปกรณ 
1. ก่ิงพลูดาง 
2. กรรไกรตัดก่ิง 
3. บัวรดนํ้า 
4. ภาชนะปลูก 

พลดูาง ราชินีหินออน (E. aureum Bunting cv. Marble Queen) 
ใบมีรูปหัวใจ มีลายดางสีเขียว สีขาว คลายลายหินออน กานใบอาจมีสีขาว  

และมีแถบสีเขียวตามแนวยาว ลําตนมีขนาดปานกลาง สูงนอยกวาพันธุพลูดาง โตเต็มที่สูง
ไดมากกวา 5 เมตร นิยมปลูกเปนไมประดับในแจกันหรือในกระถาง 

พลดูาง ราชินีสีทอง (E. aureum Bunting cv. Tricolor) 
เปนพันธุที่มีลําตนเล็กที่สุด แตมีขนาดใกลเคียงกับพันธุราชินีหินออน ลําตนโตเต็มที ่

สูงไดมากกวา 3 เมตร ใบมีสีเขียวออน สีเขียวแกมเหลือง หรือสีเหลือง มีกานใบสีเขียว 
บางครั้งอาจพบเปนลายดางสีเหลือง นิยมปลูกเปนไมประดับในแจกันหรือในกระถาง 
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การปลูกในแจกัน 
การปลูกในแจกันหรือวัสดุประยุกตอื่น เชน แกวน้ำ ขวดน้ำ จะใชน้ำแทนดิน อาจใชน้ำ 

เพียงอยางเดียวหรือน้ำละลายปุยเคมี พันธุท่ีนิยมแบบวิธีนี้ คือ พันธุราชินีหินออน และราชินี 
สีทองหากใชน้ำอยางเดียว น้ำท่ีใชควรเปนน้ำบอหรือน้ำบาดาลท่ีลักษณะใส ไมสกปรก 
หรือไมใชน้ำเนาเสีย เพราะแหลงน้ำประเภทนี้จะมีแรธาตุท่ีชวยเสริมการเติบโตไดดีกวาน้ำฝน
หรือน้ำประปา สวนน้ำละลายปุยเคมีหรือปลูกในน้ำแลวคอยใสปุยเคมี เปนวิธีเพิ่มแรธาตุ
ใหแกพืชท่ีดีกวาการใชน้ำเพียงอยางเดียว ปุยท่ีใช ไดแก สูตร 16-8-8 อัตราตอน้ำท่ี  
10-20 เม็ด/น้ำ 1 ลิตร ใสทุกๆ 2-3 เดือน/คร้ัง แตขึ้นอยูกับขนาดลำตนของพลูดาง และ
ควรเปลี่ยนถายน้ำทุกคร้ังหรือทุกๆ 2 คร้ัง เม่ือใชปุย เนื่องจากการใสปุยจะเพิ่มความเปนกรด
ของน้ำ อาจทำใหพลูดางเห่ียวตาย โดยเฉพาะการใสปุยจำนวนมาก 

 
ท่ีมา 
https://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%94%

E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/
https://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/


24                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

ใบงานท่ี  10  เรื่อง   การปลูกไมประดับ  
หนวยการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง  เกษตรพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง การปลูกไมประดับ  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนบันทึกขอมูลการปลูกไมประดับ 

1. วิธีขยายพันธุ.......................................................................................................................... 

2. วิธีการปลูก 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. วัสดุอุปกรณ 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

4.การนำไปใชประโยชน 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
 

ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 
ช่ือ...........................................................................เลขที่.................ช้ัน............................ 

ขอมูลการปลูก……………………………………………………………………………………………....…. 
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คำชี้แจง  ๑. ระบายสีลงใน      ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทำไดเพ่ือประเมินการเรียนรูของนักเรียน 

ตามระดับการประเมินตอไปน้ี 

 ปรับปรุง  พอใช  คอนขางดี  ดี  ดีมาก 

 

กิจกรรม ระดับความสามารถ 
1. ความหมายและความสำคญัของงานเกษตร  
2. ไมดอก  
3. ไมประดับ  
4. ดิน  
5. การขยายพันธุไมดอกไมประดับ  
6. การดูแลรักษาไมดอกไมประดับ  
7. เครื่องมือและอุปกรณการปลูก  
8. ภาชนะที่ใชในการปลูกไมดอก ไมประดับ  
9. การปลูกไมดอก  
10. การปลูกไมประดับ  

 

๒. นับจำนวนดาวจากตารางขางบนเพ่ือบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ี 

 จำนวน..............................  จำนวน.............................. 

 จำนวน..............................  จำนวน.............................. 

 จำนวน..............................   

  

3. วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด 

ปรับปรุง พอใช  คอนขางดี ดี ดีมาก 

 

4. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทำเพ่ือพัฒนาการเรยีนในครั้งตอไป (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)  

 ต้ังใจเรียน และทำงานสงตามกำหนด    มีสวนรวมในกิจกรรม 

  มีวัสดุอุปกรณในการทำงาน      อ่ืน ๆ ....................................................... 

 

 

ช่ือ : ___________________________ สกุล : ______________________ช้ัน_____เลขที ่_____ 

หนวยการเรียนรูที่ 5 เรื่อง เกษตรพอเพียง 

 

แบบประเมินตนเอง 

 

ช้ัน ป.4  ภาคเรียนที่ 2 



26                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 

 
 

 

 
ประจำ :  กลางภาค  ปลายภาค   หนวยการเรียนรูท่ี....... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) 

ช่ือ............................................สกุล.................................ช้ัน...................เลขที่............ 

 

 

สิ่งท่ีฉันจะทำใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................... 

 

   สิ่งท่ีฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คอื
....................................................................................
....................................................................................
.......................................................................... 

 

สิ่งท่ีฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ 
............................................................................
............................................................................
...................................................................... 
................................................. 

ช้ัน ป.4  กลางภาค 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 

อาชพีสำคัญไฉน 
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ใบความรูท่ี  1  เรื่อง  ความหมายของอาชีพ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1  เรื่อง  ความหมายของอาชีพ   
รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ความหมายของอาชีพ 
อาชีพ หมายถึง การทำงานหรือกิจกรรมใด ๆ ท่ีกอใหเกิดผลผลิตหรือรายได เปนงานสุจริต  

ไมผิดศีลธรรม และไดรับการยอมรับจากสังคม 
ความสำคัญของอาชีพ 
 อาชีพมีความสำคัญท้ังตอตนเอง ตอทองถิ่น และตอประเทศชาติ ดังนี้ 
ความสำคัญของอาชีพที่มีตอตนเอง 
 อาชีพเปนสิ่งจำเปนในการดำรงชีพ เพราะอาชีพสรางรายได เพื่อเลี้ยงดูตนเองและ

ครอบครัว 
 อาชีพชวยแกปญหาความยากจน เพราะเม่ือมีอาชีพจะมีรายได มีเงินทุนใชเพื่อ 

การศึกษาเลาเรียน เม่ือมีการศึกษาดีก็มีงานทำท่ีดี จึงสงผลใหมีความเปนอยูท่ีดีดวย 
ความสำคัญของอาชีพที่มีตอทองถ่ิน 
 อาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและทองถิ่นท่ีอยูอาศัยดวยการนำสิ่งของเคร่ืองใช 

ท่ีประดิษฐหรือแปรรูปจากวัสดุในทองถิ่นมาจำหนาย 
 อาชีพทำใหเกิดเอกลักษณประจำทองถิ่น เชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

ซึ่งสงเสริมใหคนในทองถิ่นนำทรัพยากรท่ีมีอยูมากในทองถิ่นของตนเองและไมมีใน
ทองถิ่นอื่น มาประดิษฐหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีผูซื้อจดจำไดงาย และปลูกฝงให
คนในทองถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ รักและผูกพันในทองถิ่นของตน 
 การสรางอาชีพกอใหเกิดตลาดแรงงานท่ีหลากหลายในทองถิ่น จึงไมมีการยายถิ่นฐาน

ไปประกอบอาชีพท่ีทองถิ่นอื่น เชน อาชีพเกษตรกร อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 
อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา อาชีพพนักงานในบริษัทเอกชน อาชีพรับจาง 

 อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
ความสำคัญของอาชีพที่มีตอประเทศชาติ 

 อาชีพมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาเพราะเม่ือบุคคลมี
อาชีพ มีรายได รัฐบาลจะจัดเก็บรายไดสวนหนึ่งจากบุคคลท่ีมีรายไดในรูปแบบของ
เงินภาษีเพื่อนำไปใชพัฒนาประเทศ 
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ใบงานท่ี 1   เรื่อง   ความหมายของอาชีพ  
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  1  เรื่อง ความหมายของอาชีพ  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

  
คำช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  ของภาพท่ีเปนอาชีพและตอบคำถาม 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

          อาชีพหมายถึงอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลูกแม 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



30                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

ใบความรูท่ี 2   เรื่อง  อาชพีตาง ๆ 
หนวยการเรยีนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2  เรื่อง  อาชีพตาง ๆ   

รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

การดำรงชีวิตอยูในครอบครัวและสังคมอยางมีความสุข จำเปนตองมีการทำงานเพื่อหา
เงินมาใชจายภายในครอบครัว โดยการประกอบอาชีพสุจริตตางๆ เพื่อไมใหเกิดปญหากับครอบครัว
และสังคม 

 
อาชีพ หมายถึง การทำงานตางๆ เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวใหกินดีอยูดี  

อาชีพตางๆ 
แพทย   รักษาคนปวย 
พยาบาล   ดูแลคนปวย เปนผูชวยแพทย 
ตำรวจ  จับโจรผูราย ผูท่ีทำผิดกฎหมาย 
ครู  สอนหนังสือใหความรูแกนักเรียน 
เกษตรกร  ปลูกพืชผัก ผลไมและเลี้ยงสัตว 
นักธุรกิจ   ผูประกอบการเจาของบริษัท 
วิศวกร   ออกแบบควบคุมการผลิต เชน สิ่งกอสราง ไฟฟา เคร่ืองยนต 
พนักงานตอนรับ   รับรอง บริการผูท่ีเขามาใชบริการในองคกร 
ทหาร  รักษาความม่ันคง ปกปอง ดูแลประเทศ 
พอคา/แมคา  คาขายสิ่งตางๆ 
พอครัว/แมครัว   ประกอบอาหาร 
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ใบงานท่ี  2  เรื่อง   อาชพีตาง ๆ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 
แผนการจัดการเรียนรูท่ี  2  เรื่อง อาชพีตาง ๆ  

รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

คำช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคำถาม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อาชีพ………………………………………………………………….. 

มีหนาท่ี........................................................................ 

.................................................................................... 

อาชีพ…………………………………………………………………… 

มีหนาท่ี......................................................................... 

...................................................................................... 

อาชีพ……………………………………………………………………

มีหนาท่ี........................................................................ 

....................................................................................... 

อาชีพ………………………………………………………………… 

หนาที.......................................................................... 

.................................................................................... 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



32                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

ใบความรูท่ี  3  เรื่อง  ประเภทของอาชีพ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชีพสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง  ประเภทของอาชีพ   
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ประเภทของอาชีพ 
 การประกอบอาชีพโดยท่ัวไป สามารถแบงประเภทออกได 4 ประเภท  
 อาชีพรับราชการ 

เปนอาชีพท่ีรัฐบาลจางเพื่อทำหนาท่ีใหบริการแกประชาชนท่ัวไป ไดรับรายไดหรือ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน เชน ครู แพทย พยาบาล ตำรวจ ทหาร 

 อาชีพรับจาง 
เปนอาชีพท่ีไมไดเปนเจาของกิจการ ทำงานโดยปฏิบัติตามคำสั่งของนายจาง และรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน หรือรายไดตอวันตอสัปดาห 

 อาชีพอิสระ 
เปนการประกอบอาชีพท่ีผลิตสินคาขึ้นมาสำหรับจำหนายใหแกผูบริโภคหรือเปนคน
กลางในการซื้อขายสินคา โดยไดรับคาตอบแทนตามผลผลิตและกำไรท่ีจำหนายสินคา
ได 

 อาชีพบริการ 
เปนการประกอบอาชีพท่ีใหบริการลูกคา  โดยไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน หรือ
รายไดตอวัน ตอสัปดาห 
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ใบงานท่ี  3 เรื่อง ประเภทของอาชีพ 
หนวยการเรียนรูท่ี 6  เรือ่ง อาชีพสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 3  เรื่อง ประเภทของอาชีพ  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

คำช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 
 

1. อาชีพในครอบครัว..............................................................…………………………………………… 

    เปนประเภทอาชีพ  .............................................................................................................. 

2. ในชุมชนของนักเรียนมีอาชีพใดบางท่ีเปนอาชีพท่ีเกี่ยวของกับ 

   การบริการ 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

3. ใหนักเรียนจำแนกประเภทอาชีพตอไปนี้ 

 แพทย พอคา/แมคา ซอมมอเตอรไซค  ตำรวจ  ปลูกผกัขาย 
 พนักงานบริษัท  ทหาร รับถายภาพ  ยทููปเบอร 
       

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาชีพอสิระ 

อาชีพรบัจาง 

อาชีพรบัราชการ      

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



34                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

ใบความรูท่ี 4   เรื่อง  ความสำคญัของอาชีพ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 4  เรื่อง  ความสำคัญของอาชีพ   
รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ความสำคัญของอาชีพ 
 อาชีพทุกอาชีพมีความสำคัญและตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
 อาชีพทำใหเกิดรายได เพื่อการใชจายในชีวิตประจำวัน และการเก็บออม 
 อาชีพทำใหเกิดการแลกเปลี่ยน เพราะบุคคลคนเดียวหรือกลุมเดียวไมสามารถทำอาชีพ

ไดทุกอยาง เชน 
   การแลกเปลี่ยนโดยตรง 
   การแลกเปลี่ยนโดยใชสื่อกลางคือ เงิน 

 อาชีพหนึ่งอาจมาจากอาชีพอื่นหรือทำใหเกิดอาชีพอื่น ๆ ตามมาและขยายวงกวางออกไป
เร่ือย ๆ 
   รานขายกวยเต๋ียว มาจากการทำงานในหลายอาชีพ 

- คนขายกวยเต๋ียว 
- คนปลูกผัก 
- ชาวนาปลูกขาว 
- เจาของโรงสี 
- โรงงานทำเสนกวยเต๋ียว 
- คนเลี้ยงหมู 
- คนฆาหมู 
- พอคาขายหมู 
- คนเพาะถั่วงอก  
- คนปลูกพริก 
- พอคาของชำ ฯลฯ 

 อาชีพทำใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับ ต้ังแตชุมชนถึง
ประเทศชาติ 

 
 
 

 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 
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ใบงานท่ี 4   เรื่อง   ความสำคัญของอาชีพ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชีพสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  4  เรื่อง ความสำคัญของอาชีพ  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

   

คำช้ีแจง ใหนักเรียนดูภาพ เปนภาพของอาชีพอะไร และมีความสำคัญอยางไร 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

อาชีพ
............................................................................. 
มีความสำคัญอยางไร 
.............................................................................
.............................................................................

 

1 1. 

1 2. 

อาชีพ
............................................................................ 
มีความสำคัญอยางไร 
............................................................................
............................................................................ 

1 3. 

อาชีพ
............................................................................ 
มีความสำคัญอยางไร 
............................................................................
............................................................................

 

อาชีพ
.............................................................................. 
มีความสำคัญอยางไร 
..............................................................................
..............................................................................

 

 1 
 
4. 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



36                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สําหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

ใบความรูที่  5  เร่ือง  ความสําคัญของอาชีพที่มีตอตนเอง 
หนวยการเรียนรูที่  6  เร่ือง  อาชีพสําคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เร่ือง  ความสําคัญของอาชีพที่มีตอตนเอง   
รายวิชา การงานอาชีพ     รหสัวิชา ง14101   ภาคเรียนที่ 2     ช้ันประถมศกึษาปที่ 4 

 

ความสําคัญของอาชีพท่ีมีตอตนเอง 
 อาชีพเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีพ เพราะอาชีพสรางรายได ทําใหเรามีรายได 

ไวใชจายในชีวิตประจําวัน เชน คาอาหาร  คารถโดยสาร ซ้ือเสื้อผา  ยารักษาโรค อีก
ทั้งยังเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว  

 อาชีพชวยแกปญหาความยากจน เพราะเมื่อมีอาชีพจะมีรายได มีเงินทุนใชเพื่อ 
การศึกษาเลาเรียน เมื่อมีการศึกษาดีก็มีงานทําที่ดี จึงสงผลใหมีความเปนอยูที่ดีดวย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนวยการเรียนรูที่  6  เรื่อง อาชีพสำคัญไฉน                                                                                37 
 

 

ใบงานท่ี  5  เรื่อง   ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอตนเอง 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  5  เรื่อง ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอตนเอง  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

คำช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนอาชีพท่ีตนเองชื่นชอบ พรอมเขียนแผนภาพความคิด ความสำคัญ
ของอาชีพท่ีมีตอตนเอง 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความสำคัญของ 

อาชีพท่ีมีผลตอตนเอง 

 อาชีพท่ีตนเองชื่นชอบ 

 ……………………………  

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



38                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

ใบความรูท่ี  6  เรื่อง  ความสำคญัของอาชีพท่ีมีตอทองถ่ิน 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชีพสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 6  เรื่อง  ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอทองถ่ิน   
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ความสำคัญของอาชีพที่มีตอทองถ่ิน 
1) อาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและทองถิ่นท่ีอยูอาศัยดวยการนำสิ่งของเคร่ืองใช 

ท่ีประดิษฐหรือแปรรูปจากวัสดุในทองถิ่นมาจำหนาย 
2) อาชีพทำใหเกิดเอกลักษณประจำทองถิ่น เชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

ซึ่งสงเสริมใหคนในทองถิ่นนำทรัพยากรท่ีมีอยูมากในทองถิ่นของตนเองและไมมีในทองถิ่นอื่น 
มาประดิษฐหรือแปรรูปเปนผลิตภัณฑท่ีผูซื้อจดจำไดงาย และปลูกฝงใหคนในทองถิ่นเกิด
ความภาคภูมิใจ รักและผูกพันในทองถิ่นของตนเอง 

3) การสรางอาชีพกอใหเกิดตลาดแรงงานท่ีหลากหลายในทองถิ่น จึงไมมีการยาย 
ถิ่นฐานไปประกอบอาชีพท่ีทองถิ่นอื่น เชน อาชีพเกษตรกร อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม  
อาชีพอิสระท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสินคา อาชีพพนักงานในบริษัทเอกชน อาชีพรับจาง 

4) อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  
ดังตัวอยาง 
  ผลผลิต เชน อาหาร เคร่ืองด่ืม เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองสำอาง ยารักษาโรค 
สิ่งของเคร่ืองใชในบาน รถยนต อาคารบานเรือน 

บริการ เชน รานตัดผม รานซักรีด รานซอมรถ รานซอมรองเทา รานตัดเย็บ
เสื้อผา รานถายภาพ รถโดยสารประจำทาง  คลินิกรักษาโรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสําคัญของ
อาชีพในทองถ่ิน

สรางรายไดใหแก
ตนเองและทองถ่ินที่

อยูอาศัย

ผาโขมพัสตร 
กระเปากระจูด 

ตะกราสาน 
ปานศรนารายณ 

กระดาษใยสัปปะรด

เกิดเอกลักษณ
ประจําทองถ่ิน

สินคา OTOP,
คนในทองถ่ินภูมิใจ

เกิดผลผลิต/
การบริการ

บริการ /รานตัดผม
รานซักรีด

รานซอมรถ

ผลผลิต/อาหาร 
เครื่องด่ืม ส่ิงของ

เกิดตลาดแรงงานที่
หลากหลายใน

ทองถ่ิน

อาชีพคา้ขาย

อาชีพอิสระและ

รบัจา้ง

อาชีพเกษตรกร 
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ใบงานท่ี  6  เรื่อง   ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอทองถ่ิน 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอทองถ่ิน  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

คำช้ีแจง ใหนักเรียนเขียนแผนภาพความคิดความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอทองถิ่น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสำคัญของ 
อาชีพที่มีตอ 

ทองถิ่น 
 

เกิดเอกลกัษณของ
ทองถิ่น 

 

คนในทองถิ่นภูมิใจ 
      

สินคา OTOP 
      

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 
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ใบความรูท่ี  7  เรื่อง  ความสำคญัของอาชีพท่ีมีตอประเทศชาต ิ
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 7  เรื่อง  ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอประเทศชาติ   
รายวชิา การงานอาชพี     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

ความสำคัญของอาชีพที่มีตอประเทศชาติ 
 การทำงานหรือประกอบอาชีพเปนการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา เพราะถา 
ทุกคนมีงานทำ มีรายได ก็มีหนาท่ีตองชำระภาษีใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนำเงินภาษีไปใชในการ 
พัฒนาประเทศ เชน การกอสรางถนน สรางเขื่อน แตถาประชาชนไมมีการชำระภาษีให 
แกรัฐ รัฐก็จะไมมีเงินท่ีจะพัฒนาประเทศ สงผลใหสิ่งกอสรางท่ีมีอยูไมไดรับการบูรณะ
ซอมแซมและปรักหักพังไปตามกาลเวลา ดังนั้น การทำงานจึงมีความสำคัญตอการพัฒนา
ประเทศดวย 
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ใบงานท่ี  7   เรื่อง   ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอประเทศชาต ิ
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  7  เรื่อง ความสำคัญของอาชีพท่ีมีตอประเทศชาติ  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

คำช้ีแจง ใหนักเรียนสังเกตภาพ แลวตอบคำถาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาชีพ........................................................................................................................................... 

อาชีพดังกลาวมีความสำคัญอยางไร 

ตอตนเอง................................................................................................................................ 

ตอทองถิ่น.............................................................................................................................. 

ตอประเทศชาติ...................................................................................................................... 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



42                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพ.......................................................................................................................................... 

อาชีพดังกลาวมีความสำคัญอยางไร 

ตอตนเอง............................................................................................................................... 

ตอทองถิ่น............................................................................................................................. 

ตอประเทศชาติ..................................................................................................................... 

อาชีพ......................................................................................................................................... 

อาชีพดังกลาวมีความสำคัญอยางไร 

ตอตนเอง.............................................................................................................................. 

ตอทองถิ่น............................................................................................................................ 

ตอประเทศชาติ.................................................................................................................... 
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ใบความรูท่ี  8  เรื่อง  อาชีพท่ีฉันสนใจ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 8  เรื่อง  อาชีพท่ีฉันสนใจ   
รายวชิา การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

แนวทางในการประกอบอาชีพ 
 เม่ือจะประกอบอาชีพเราจะตองศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
อาชีพใหมากท่ีสุด โดยออกไปสังเกตชุมชน เพื่อนำขอมูลมาศึกษาแนวทางในการเลือก
ประกอบอาชีพ พรอมท้ังพิจารณาถึงความชอบ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง กอนท่ีจะ
ตัดสินใจ ซึ่งทุกอาชีพจะมีความสำคัญในการสรางรายไดใหแกครอบครัวนำมาใชซื้อสินคา  
เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน 
 การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลท่ีอยูอาศัย การผลิตอาหาร การใชและการดูแลรักษา
เคร่ืองนุงหม หากเรามีความเขาใจ ไดฝกปฏิบัติจนเกิดทักษะ และความชำนาญดีแลว  
ก็สามารถนำเอาความรูมาใชในการประกอบอาชีพไดดังตอไปนี้ 

1. อาชีพรับจางทำความสะอาดบาน 
  คุณลักษณะในอาชีพ  เชน มีความรับผิดชอบ ขยัน ต้ังใจทำงาน อดทน และ 

รักความสะอาด 
 ทักษะในอาชีพ เชน มีทักษะกระบวนการทำงานและทักษะการจัดการ 

    ความรูในอาชีพ เชน มีความรูเกี่ยวกับวิธีการทำความสะอาดบาน การจัดตกแตง
บาน และการใชอุปกรณเคร่ืองมือทำความสะอาดบาน 

2. อาชีพคาขายอาหาร 
 คุณลักษณะในอาชีพ  เชน มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

ตอลูกคา 
 ทักษะในอาชีพ เชน มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด

และทักษะการจัดการ 
 ความรูในอาชีพ เชน มีความรูในการทำอาหารใหมีรสชาติถูกใจลูกคา และความรู

ในการจัดจำหนาย 
3. อาชีพรับจางซักรีดเสื้อผา 
 คุณลักษณะในอาชีพ  เชน มีความรับผิดชอบตองานท่ีทำ ขยัน อดทน ซื่อสัตย 

และรักความสะอาด  
 ทักษะในอาชีพ เชน มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการสื่อสาร และทักษะ

การจัดการ 
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ใบงานท่ี  8  เรื่อง   อาชพีท่ีฉันสนใจ 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชพีสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  8  เรื่อง อาชีพท่ีฉันสนใจ  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

     
คำช้ีแจง ใหนักเรียนติดรูปภาพหรือวาดภาพอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ แลวตอบคำถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ลักษณะการทำงานของอาชีพนี้ 

.....................................................

..........................................................

..........................................................

.......................................................... 

ทักษะท่ีตองใชในอาชพี 

.....................................................

..........................................................

..........................................................

.......................................................... 

ความสำคัญของอาชีพ

.....................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 
 
                 

                    อาชีพ................................................ 
เหตุผลท่ีสนใจ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 
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ใบงานท่ี  9  เรื่อง   บัญชีรายรับ - รายจาย 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชีพสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  9  เรื่อง บญัชีรายรบั - รายจาย  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนลงบันทึกบัญชีรายรับ - รายจาย ต้ังแตวันจันทร - วันศุกร 
 

วัน เดือน  ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

 ตัวอยาง    

xx/xx/xx ไดรับเงินจากคุณแม 30   

 ซื้อดินสอ 1 แทง/ยางลบ 1 กอน  10 20 

 ซื้อขาวเหนียวไกทอด  10 10 

 ฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร  10 - 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



46                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

วัน เดือน  ป รายการ 
รายรับ 
(บาท) 

รายจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

นักเรียนคิดวาการทำบัญชีรายรับ – รายจาย มีประโยชนอยางไร

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

 
 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 
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ใบงานท่ี  10 เรื่อง   ออมไว ไมขัดสน 
หนวยการเรียนรูท่ี  6  เรื่อง  อาชีพสำคัญไฉน 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี  10  เรื่อง ออมไว ไมขดัสน  
รายวชิา  การงานอาชีพ     รหัสวชิา ง14101   ภาคเรียนท่ี 2     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

       

 

คำช้ีแจง ใหนักเรียนตอบคำถามตอไปนี้ 
 

1. ปจจุบันนักเรียนออมเงินของตนเองอยางไร

.................................................................................................................................................…

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. บอกวธิกีารออมเงิน (3 ขอ) 

2.1 .....................................................................................................................................        

2.2……………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ประโยชนของการออมเงิน     

.............................................................................................................................................

....………………………………………………………………………………………………….………………………

……..………………………………………………………………………………………………...……………………

…………….............................................................................................................................. 

4. ถาเราไมมีเงินออม ชีวิตเราจะเปนอยางไร      

.............................................……………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

ชื่อ.................................................................................เลขท่ี.................ชั้น........................ 



48                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู สำหรับนักเรยีน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 (การงานอาชีพ ป.4) 
 

 

 
คำชี้แจง  ๑. ระบายสีลงใน      ของแตละกิจกรรมที่นักเรียนคิดวาทำไดเพ่ือประเมินการเรียนรูของนักเรียน 

ตามระดับการประเมินตอไปน้ี 

 ปรับปรุง  พอใช  คอนขางดี  ดี  ดีมาก 

 

กิจกรรม ระดับความสามารถ 
1. ความหมายของอาชีพ  
2. อาชีพตาง ๆ  
3. ประเภทของอาชีพ  
4. ความสำคญัของอาชีพ  
5. ความสำคญัของอาชีพที่มีตอตนเอง  
6. ความสำคญัของอาชีพที่มีตอทองถิ่น  
7. ความสำคญัของอาชีพที่มีตอประเทศชาติ  
8. อาชีพที่ฉันสนใจ  
9. รายรับ - รายจาย  
10. ออมไว ไมขัดสน  

 

๒. นับจำนวนดาวจากตารางขางบนเพ่ือบันทึกผลการเรียนรูของนักเรียน ดังน้ี 

 จำนวน..............................  จำนวน.............................. 

 จำนวน..............................  จำนวน.............................. 

 จำนวน..............................   

  

3. วงกลมรอบผลการเรียนรูของนักเรียน โดยนับจากขอที่ไดดาวมากที่สุด 

ปรับปรุง พอใช  คอนขางดี ดี ดีมาก 

 

4. กาเครื่องหมาย ลงใน  ที่นักเรียนวางแผนจะทำเพ่ือพัฒนาการเรยีนในครั้งตอไป (เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)  

 ต้ังใจเรียน และทำงานสงตามกำหนด    มีสวนรวมในกิจกรรม 

  มีวัสดุอุปกรณในการทำงาน      อ่ืน ๆ ....................................................... 

ช่ือ : ___________________________ สกุล : ______________________ช้ัน_____เลขที ่_____ 

หนวยการเรียนรูที่ 6 เรื่อง อาชีพสำคัญไฉน 

แบบประเมินตนเอง 

 

ช้ัน ป.4  ภาคเรียนที่ 2 
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ประจำ :  กลางภาค  ปลายภาค   หนวยการเรียนรูท่ี....... 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

แบบบันทึกการเรียนรู (Learning log) 

ช่ือ............................................สกุล.................................ช้ัน...................เลขที่............ 

 

 

 

 

สิ่งท่ีฉันชอบในการเรียนวิชานี้ คือ 
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...................................................................... 
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   สิ่งท่ีฉันไมชอบในการเรียนวิชานี้ คอื
....................................................................................
....................................................................................
.......................................................................... 

สิ่งท่ีฉันจะทำใหดีขึ้น คือ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................... 

ช้ัน ป.4 ปลายภาค 
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