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๑.  บอกวิธีการดูแลอุปกรณการเรียน กระเป านักเรียน และ

รองเทานักเรียน (มฐ. ง ๑.๑ ป.๓/๑)

๒.  ดแูลอปุกรณการเรียน กระเปานกัเรียน และรองเทานกัเรยีนอยาง

เปนขั้นตอนดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และมีมารยาท

(มฐ. ง ๑.๑ ป.๓/๓)

à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ»ÃÐ í̈ÒË¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè
การดูแลของใชสวนตัว รวมถึง
เครื่องแตงกายของตนเองและ
ของใชสวนรวม เปนการทํางาน
เพือ่ชวยเหลอืตนเองและครอบครวั 
ซึ่งควรวางแผนการทํางานโดยใช
กระบวนการทํางาน จึงจะทํางาน
ไดสําเร็จ

Ë¹Ù́ ÙáÅ¢Í§ãªŒ
กจิกรรมนาํสูการเรียน

ñ
Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

เพือ่น ๆ  มวีธิกีารดแูล
ของใชอยางไรบางครบั

ñ



 ๑. การดูแลและจัดเก็บอุปกรณการเรียน

  อปุกรณการเรยีนจดัเปนของใชสวนตวั แตกส็ามารถแบงปน

ใหเพื่อนใชไดหากเพื่อนไมมี ท้ังนี้เราควรดูแลและจัดเก็บอุปกรณ

การเรียนใหดีเพื่อใหมีอุปกรณไวใชนาน ๆ

  ¢Í§ãªŒ
ของใช หมายถงึ สิง่ของตาง ๆ

ท่ีเราใชในชวีติประจําวัน แบงเปน

๒ ประเภท คือ ของใชสวนตัว

ñ

ไดแก สิ่งของเครื่องใชที่ไมใชรวมกับบุคคลอื่น เชน เครื่องแตงกาย 

เสื้อผา กระเปานักเรียน และของใชสวนรวม ไดแก สิ่งของเครื่องใช 

ที่ใชรวมกับบุคคลอื่นได เชน โตะ เกาอี้ จาน ชาม

สิ่งของที่อยูรอบตัวหนู ๆ 
มีอะไรบางที่เปนของใช
สวนตัว และอะไรบางที่
เปนของใชสวนรวม

๑. แยกประเภทของใช
๒.  ทาํความสะอาดและจดัเก็บของใชแตละประเภท เพ่ือใหสะดวก

ในการนําไปใชงาน

หลักการดูแลของใช

  ¡ÒÃ´ÙáÅ¢Í§ãªŒò
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ขัน้ตอน การดแูลและจดัเก็บอปุกรณการเรยีน

๑.  แยกประเภทอุปกรณการเรียน

๒.  จัดอุปกรณการเรียนแตละ 

ประเภทใหเปนระเบียบ ดังนี้

 ๑)  จัดหนงัสอืหรอืสมดุทีต่องใช

ไวมุมใดมุมหนึ่งบนโตะ  

โดยจัดหนังสือหรือสมุดให

ต้ังขึน้ หนัดานสนัออก เพือ่ให

หยิบใชงานสะดวก โดยเรยีง

จากเลมเล็กไปเลมใหญ 

 ๒)  ใชทีก่ัน้หนังสือกัน้แตละดานไว

เพื่อไมใหลม

 ๓)  จัดเก็บเครื่องเขียนไวใน 

กลองดินสอหรือภาชนะ 

เพื่อใหหยิบใชงานสะดวก

º¹âµ�Ðà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í

¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çºÍØ»¡Ã³�¡ÒÃàÃÕÂ¹
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ดูแลจัดเก็บอุปกรณการเรียน ทําไดดี พอทําได ทําอีกครั้ง

หนทูาํได

๑.  จัดสมุดและหนังสือที่ตองใช 
ใหตรงกับตารางเรียน 
ในแตละวัน เพื่อไมให 
กระเปาหนักเกินไป

๒.  จัดสมุดและหนังสือแยกกัน  
โดยจดัเรยีงสมดุไวหนาหนงัสอื 
ใหเลมเล็กอยูดานหนา

๓.  จัดเก็บเครื่องเขียนไวใน 
กระเปาดินสอ

๔.  นําอุปกรณการเรียนจัดใสใน 
กระเปานักเรียนทีท่าํความสะอาด
แลวใหเปนระเบียบ เพื่อให 
หยิบใชสะดวก

ãÊ‹¡ÃÐà»‰Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹
¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çºÍØ»¡Ã³�¡ÒÃàÃÕÂ¹

๔



 ๒. การดูแลและจัดเก็บกระเปานักเรียน

  เราควรทําความสะอาดกระเปานักเรียนอยางนอยสัปดาหละ 

๑ คร้ัง เพือ่ใหกระเปานกัเรยีนสะอาด ไมเปนแหลงสะสมของเชือ้โรค

และกระเปานกัเรยีนมอีายกุารใชงานทีย่าวนาน ไมตองซือ้ใหมบอย ๆ

ขัน้ตอน การดแูลและจดัเก็บกระเปานักเรียน

๑.  นําอุปกรณการเรียนออกจาก

กระเปานักเรียน แลวเก็บ 

เศษขยะและเคาะฝุนละออง

๒.  ใชผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ  เช็ด

ดานนอกกระเปาใหทั่ว แลว

ใชผาแหงเช็ดอีกครั้ง หากมี

นํ้ายาเคลือบเงา สามารถใช

ฟองนํ้าชุบนํ้ายาเช็ดดานนอก

กระเปาใหทั่ว เพื่อใหกระเปา

ดเูงาและชวยยดือายกุระเปาให

ใชไดนานขึ้น

๓.  นําอุปกรณการเรียนจัดลง 

กระเปาเพื่อใชงานตอไป

áººËÙËÔéÇ (Ë¹Ñ§)
¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çº¡ÃÐà»‰Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹

๕



ดูแลกระเปานกัเรยีน ทําไดดี พอทําได ทําอีกครั้ง

หนทูาํได

๑.  นําอุปกรณการเรียนออกจาก

กระเปานักเรียน

๒.  เก็บเศษขยะออกจากกระเปา 

และเคาะฝุนละอองออก

๓.  นาํกระเปาไปซกัทาํความสะอาด 

โดยซักดวยมือหากบริเวณใด

มีคราบสกปรกมากอาจใช 

แปรงซักผาแปรงเบา ๆ   

จนสะอาด

๔.  นํากระเปาไปตากจนแหง

๕.  นําอุปกรณการเรียนจัดลง 

กระเปาเพือ่ใชงานตอไป

áººÊÐ¾ÒÂ (¼ŒÒ)
¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çº¡ÃÐà»‰Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹

๖



 ๓. การดูแลและจัดเก็บรองเทานักเรียน

  รองเทานักเรียนเปนเครื่องแตงกายที่ควรดูแลรักษาและ

ทําความสะอาดทุกครั้งหลังจากใชงาน เพื่อปองกันไมใหรองเทา

สกปรก เปนแหลงเพาะเชื้อโรค และอาจทําใหเทามีกลิ่นเหม็น

ขัน้ตอน การดแูลและจดัเก็บรองเทานักเรยีน

๑.  ปดฝุนหลังการใชงานทุกครั้ง 

และวางผึ่งลมไวใหเหงื่อใน

รองเทาแหง เพื่อลดการเกิด

กลิ่นอับในรองเทา

๒.  ใชผาหรือแปรงขดัรองเทาแตะ

ยาขดัรองเทา ขดัเบา ๆ  ใหทัว่

รองเทา ปลอยไวสักครู

๓.  ใชผาแหงขดัรองเทาจนขึน้เงา

๔.  จดัวางรองเทาเปนคู นาํไปเกบ็

ที่ชั้นรองเทาหรือตูรองเทา  

เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน

ÃÍ§à·ŒÒË¹Ñ§
¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çº

๗



ÃÍ§à·ŒÒ¼ŒÒãº
¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çº

ดูแลจัดเก็บรองเทานักเรียน

หนูทาํได
ทําไดดี พอทําได ทําอีกครั้ง

๑.  หากรองเทาผาใบเป อนโคลน 
ใหทิ้งไวใหโคลนแหงกอน แลว
เคาะดินออก

๒.   นาํรองเทาผาใบและเชอืกรองเทา
ที่เคาะดินออกแลวมาแชใน

  นํ้าเปลาเพื่อใหคราบหลุดออก
 งายขึ้น จากนั้นใชแปรงซักผา
 แปรงรอยเปอนออก
๓.  นาํรองเทาผาใบและเชอืกรองเทา

แชในนํ้าผสมผงซักฟอก 
ประมาณ ๒๐ นาท ีใชแปรงซกัผา
แปรงจนสะอาด แลวลางดวย

 นํ้าเปลา
๔.  ตากรองเทาโดยยกหวัรองเทาขึน้

ใหนํา้ไหลมาทีส่นรองเทา ซึง่จะ
ชวยใหแหงเรว็ขึน้

๕.  รอยเชือกรองเทาใหเรียบรอย
แลวนํารองเทาผาใบไปเก็บที่

 ชั้นรองเทาหรือตูรองเทา

ดูแลรองเทาใหขาวเหมือนใหม๘
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๑. การจดัสมดุและหนงัสือตามตารางเรยีนสงผลแกนกัเรียนอยางไร
๒.  ถาโตะเขยีนหนงัสือทีว่างอุปกรณการเรยีนของนกัเรียนเลอะเทอะ

ไมเรียบรอย นักเรยีนจะรูสึกอยางไร และควรทาํอยางไร
๓.  ถารองเทานกัเรยีนของนกัเรียนหาย นักเรยีนควรทาํอยางไร

หนูรูสึกอยางไร

 แบงกลุม ฝกปฏบิตัทิาํความสะอาดรองเทานกัเรียน ท้ังรองเทาหนงั
และรองเทาผาใบ โดยเลือกวาจะปฏิบัติที่โรงเรียนใหครูดูหรือปฏิบัติ
ที่บาน แลวถายคลิปวิดีโอมาสงครู

๑.  การจัดอุปกรณการเรียนไวท่ีโตะเขียนหนังสือกับการจัดไวใน
กระเปานักเรียนเหมือนหรือแตกตางกัน อยางไร

๒.  นักเรียนมีขั้นตอนและวิธีดูแลจัดเก็บของใชสวนตัวของตนเอง
อยางไรบาง

๓.  ถารองเทาผาใบของนักเรียนเปยกนํ้าและเปอนโคลนที่โรงเรียน 
นักเรียนจะทําอยางไร

๔.  หากนักเรียนไดรับมอบหมายจากผูปกครองใหจัดเก็บของใช
สวนรวม นักเรียนจะวางแผนการทํางานอยางไรเพื่อใหจัดเก็บ
ของใชสวนรวมได

๙
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รายการ
๑. แบงหนาที่กันอยางเหมาะสม

๒. รวมมอืกนัทํางานจนสาํเรจ็

๓. แสดงความคิดเหน็อยางเหมาะสม

๔. รบัฟงความคิดเหน็ของคนในกลุม

๕. ทาํความสะอาดและจดัเก็บรองเทานกัเรยีนได

รวม

ทําไดดี พอทําได ปรับปรุง

คําชี้แจง :  ใหผูสอนประเมินทักษะการทํางาน C21 ตามรายการ
ที่กําหนด แลวขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

ทําไดดี = ๓ พอทําได = ๒ ปรับปรุง = ๑

ส ําหรับนัก เรี ยน

ทําไดดี พอทําได ปรับปรุง

áºº»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹

คําชี้แจง :  ใหนักเรียนประเมินการทํางานของตนเองตามรายการที่
กําหนด แลวขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

 รายการ
๑. วางแผนการดแูลจดัเกบ็ของใชสวนตัวได

๒. ดแูลและจดัเก็บอปุกรณการเรยีนไดเหมาะสม

๓. ทาํความสะอาดกระเปานกัเรยีนได

๔. ทาํความสะอาดและจดัเกบ็รองเทานกัเรียนไดเหมาะสม

รวมทําไดดี = ๓ พอทําได = ๒ ปรับปรุง = ๑

ตัวอ
ยาง
ตาร
างบั
นทึก
ผล

ตัวอ
ยาง
ตาร
างบั
นทึก
ผล

๑๐
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