
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

การงานอาชีพ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ป.4ป.4

การงานอาชีพ
¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾  ป.1- 6

เนื้อหา แบบฝึกกิจกรรม และแบบทดสอบ จบในเล่มเดียว
ครบ

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
142 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. /แฟกซ์. 0 2622 2999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
www.aksorn.com         Aksorn ACT
 

มมฐ. การงานอาชีพ ป.4

75.-
8 8 5 8 6 4 9 1 4 2 5 4 2

www.aksorn.com

กิจกรรม 
พัฒนาการทำงาน
ฝกทักษะกระบวนการทำงาน

กิจกรรม 
Active Learning 

หลากหลาย
เพื่อสรางองคความรู 

และพัฒนาทักษะกระบวน
การทำงาน

แบบทดสอบ
เนนการคิด

เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เนนทักษะการคิด

เนื้อหาครบถวน
ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551

“สะดวกที่สุด ได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด”

ชุด แม่บทมาตรฐาน  

Ac�i�� Learning 

เอกริน
ท

ร์ สี่ม
ห

าศ
าล

¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾
 
ป
.4

Active Learning
 

ชุ
ด

 แ
ม่

บ
ท

ม
าต

ร
ฐ

าน
  

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน

ชุด แม่บทมาตรฐาน  

Ac�i�� Learning 



สารบญั

¢ŒÍÊÍºà¹Œ¹¡ÒÃ¤Ô´ 131

áºº»ÃÐàÁÔ¹»ÃÐ¨Ó»‚ 139

àÃÕÂ¹ÃÙŒâ¤Ã§§Ò¹ 140

áºº·´ÊÍºÇÑ´¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô ì 33

áºº·´ÊÍºÇÑ´¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô ì 55

áºº·´ÊÍºÇÑ´¼ÅÊÑÁÄ·¸Ô ì 127

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 1

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 5

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 4

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 2

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 6

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 3

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè 7

´ÙáÅáÅÐ¨Ñ´à¡çº¢Í§ãªŒ 1

§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�¨Ò¡ãºµÍ§ 79

«‹ÍÁá«ÁÍØ»¡Ã³� 57

ÁÒÃÂÒ·à́ ç¡´Õ 19

§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�¨Ò¡¡ÃÐ´ÒÉ 101

äÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº 35

ÍÒªÕ¾ã¹½˜¹ 117



มฐ. ง 1.1 
ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

ตัวชี้วัด 

´ÙáÅáÅÐ¨Ñ́ à¡çº¢Í§ãªŒ
Ë¹

‹ÇÂ¡
ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

1

 การดูแลของใชสวนตัวอยางถูกวิธี ชวยทําให
ของใชมอีายุการใชงานนานข้ึน และชวยประหยัด
คาใชจาย
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ของใชส้ว่นตวั

1 ¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¢Í§ãªŒÊ‹Ç¹µÑÇ
  ของใชสวนตัว หมายถึง สิ่งของเครื่องใชสวนบุคคลที่ไมใชรวมกับ

ผูอืน่ และเปนส่ิงทีเ่ราตองใชเปนประจํา เชน เสือ้ผา เคร่ืองแตงกาย ถงุเทา 

รองเทา ผาเช็ดตัว แกวนํ้า แปรงสีฟน

  การดแูลรักษาของใชสวนตวั การจดัเกบ็ของใช ของเลน เสือ้ผาและ

เครื่องแตงกาย การจัดโตะ กระเปา และเอกสารสวนตัว เปนการทํางาน

อยางหนึ่ง ซึ่งการทํางานนี้นักเรียนตองรูหลักการทํางาน และควรทํางาน

อยางเปนข้ันตอนดวยความตั้งใจ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ

เพื่อใหงานตาง ๆ  บรรลุผลสําเร็จ

¢Í§ãªŒ ¢Í§àÅ‹¹ àÊ×éÍ¼ŒÒ à¤Ã×èÍ§áµ‹§¡ÒÂ

ËÅÑ¡¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¢Í§ãªŒÊ‹Ç¹µÑÇ

 1  แยกของใชสวนตัวออกเปนประเภท

 2 จัดเก็บของใชสวนตัวแตละประเภทตามความเหมาะสม

 3  จัดเก็บใหเรียบรอย สะดวกตอการคนหา ปองกันไมใหสูญหาย

2



1. ของใชและของเลน

วธิกีาร ดแูลของใชแ้ละของเล่น

  ทําความสะอาดตามลักษณะของ 

ของใชและของเลน เพื่อไมใหเปน 

แหลงสะสมเชื้อโรคและฝุนละออง

  ใชและเลนอยางทะนุถนอม 

เพื่อไมใหของใชและของเลน

ชํารุดกอนเวลาอันควร

  เมื่อใชหรือเลนเสร็จแลว

จัดเก็บใหเปนระเบียบ  

เชน เก็บดินสอใสกลอง

ดินสอ เก็บของเลนไวใน

กลองใสของเลน

1

2

3

3



2. เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

ดูแลขณะสวมใสโดยระมัดระวังไมให

เสื้อผาเปอน หากเสื้อผาเปอน ควรรีบ

ทําความสะอาดเบื้องตนกอน

เมื่อผาที่ซักและตากแหงแลว  

ใหจัดเกบ็ใหเปนระเบียบ โดยเกบ็มา

พับหรือรีดใหเรียบรอย

วธีิการ ดูแลเสื้อผา้และเคร่ืองแตง่กาย

หลงัสวมใส ควรซักเสือ้ผาใหสะอาด 

โดยแยกผาสีและผาขาวกอนซัก 

ซักเสื้อผาดวยผงซักฟอกและลาง

ดวยนํ้าเปลาจนสะอาด แลวนําไป

ตากใหแหง

1

2

3

4
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กับธนาคาร

เอกสารแสดงผลการเรียน

ใบแสดงวฒุกิารศกึษาและสมดุ

บนัทกึผลการเรยีนของนกัเรยีน
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ที่อยู

สมุดบันทึก
ผลการเรียน

สูติบัตร

เอกสารแสดงสัญชาติ

วัน เดือน ป เกิด สถานที่เกิด 

ชื่อบิดา-มารดา

2 ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çºàÍ¡ÊÒÃÊ‹Ç¹µÑÇ
  เอกสารสวนตัว เปนเอกสารที่มีความสําคัญกับเจาของ เพราะ

สามารถบอกรายละเอียดของบุคคล โดยเอกสารจะบันทึกรายละเอียด

เฉพาะตัวตาง ๆ  ไว เชน ลายมือชื่อ วัน เดือน ปเกิด ภาพถาย ที่อยู 

เอกสารสวนตัวแบงตามประเภทได ดังนี้

เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตร

ประจําตัวนักเรียน บัตรโรงพยาบาล 

ซึ่งการพกติดตัวจะเปนประโยชนใน

เวลาฉุกเฉิน และเพื่อใชประสานงาน

กับหนวยงานตาง ๆ  

บัตรประจําตัวประชาชน

เอกสารที่ใชพิสูจนเอกลักษณ

ของบุคคล แสดงวาเปนคน

สัญชาติไทย

บัตรประจําตัวนักเรียน

เอกสารที่ใชแสดงตนในการเปน

นักเรียนของโรงเรียน

บัตรโรงพยาบาล

เอกสารที่ใชแสดงตนในการเขา

รักษากับโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

ชื่อ/นามสกุล …………………………………………..

เกิด ……………….อาย…ุ…………เพศ……………..

วันที่ออกบัตร …………………………………………

บัตรประจําตัวประชาชน ………………………..

àÍ¡ÊÒÃÊ‹Ç¹µÑÇ·Õè¨íÒà»š¹µŒÍ§¾¡µÔ´µÑÇ àÍ¡ÊÒÃÊ‹Ç¹µÑÇ·ÕèäÁ‹̈ íÒà»š¹µŒÍ§¾¡µỐ µÑÇ
เอกสารสวนตัวที่ไมจําเปนตองพก
ติดตัว เชน สมุดบัญชีเงินฝาก สูติบัตร 
ทะเบียนบาน ซึ่งนักเรียนควรเก็บ
เอกสารเหลานี้ใหเปนระเบยีบเรียบรอย 
เปนหมวดหมู เพื่อความสะดวกในการ
หยิบใช
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วิธกีาร ดแูลเสื้อผา้และเครื่องแตง่กาย

ËÅÑ¡¡ÒÃ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ¢Í§ãªŒÊ‹Ç¹µÑÇ

  เอกสารสวนตัว ควรจัดเก็บใหเรียบรอยเปนหมวดหมู เพื่อสะดวก
ตอการคนหาและปองกันการสูญหาย
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วธิกีาร จดัเก็บเอกสารสว่นตัว

  การจัดเก็บเอกสารสวนตัวเปนการเก็บรวบรวมและจัดหมวดหมู

เอกสารที่บันทึกขอมูลเกี่ยวกับตัวเองไวใหเปนระเบียบ เพ่ือความสะดวก

ในการหยิบใชงาน ดังนี้
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สมดุบัญชเีงนิฝาก

จัดเก็บใสแฟม
เอกสาร

จัดเก็บในชอง

เสียบบตัรของ

กระเปาสตางค 

ใหเรียบรอย
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สมุดบัญชีเงินฝาก
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»ÃÐàÀ·àÍ¡ÊÒÃ

สมุดบัญชี
เงินฝาก

• บัตรประจําตัว
 ประชาชน
• บัตรประจําตัว
 นักเรียน
• บัตรโรงพยาบาล
• บัตรหองสมุด

สูติบัตร

เอกสาร
แสดงผล
การเรียน

ใสซองเอกสาร
แลวเขียนระบุ
เอกสารที่
หนาซอง

àÍ¡ÊÒÃ ¡ÒÃ¨Ñ´à¡çº
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   การจัดตูเสื้อผามีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

3 ¡ÒÃ¨Ñ´µÙŒàÊ×éÍ¼ŒÒ

เชน เสือ้ กางเกง กระโปรงทีเ่ปนผา
ยับงาย เมื่อรีดเสร็จใหแขวน แยก
ประเภทสีออนและสีเขม

àÊ×éÍ¼ŒÒ·ÕèµŒÍ§ÃÕ´1
เชน เส้ือยืด ชุดนอน ใหพับแยก
ประเภทเปนชุด แลววางบนชั้น 
ในตูเสื้อผา

àÊ×éÍ¼ŒÒ·Õè äÁ‹µŒÍ§ÃÕ´2

เชน เข็มขัด หมวก 
ควรจัดใสกลอง
หรือลิ้นชัก

à¤Ã×èÍ§áµ‹§¡ÒÂÍ×è¹ æ3
พับกางเกงใน เสื้อชั้นใน จัดถุงเทา 
เปนคู แลวมวน และเก็บในลิ้นชัก 
ใหเรียบรอย

ªØ´ªÑé¹ã¹ËÃ×Í¶Ø§à·ŒÒ4

ËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´µÙŒàÊ×éÍ¼ŒÒ

  เสื้อผาที่ซักและรีดเรียบรอยแลว ควรจัดเก็บใหเปนระเบียบ
เรียบรอย โดยการแขวนหรือพับเก็บในตู และแยกประเภทของ
เสื้อผาใหเปนหมวดหมู เชน กระโปรง กางเกง ชุดชั้นใน

áºº¹ÕéÊÔ ËÒ¢Í§à¨Íá¹‹Ã¡¨Ñ§ ËÒ¢Í§äÁ‹à¨ÍàÅÂ
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1   แยกประเภท  ของที่จะจัดเก็บ เชน 

เครื่องเขียน สมุด หนังสือ

2   จดัหนงัสอื   โดยวางหนงัสือทีจ่าํเปนไวมุมใด

มุมหนึ่งของโตะ เรียงขนาดจากเล็ก 

ไปใหญ

3   จัดเครื่องเขียน  เชน ดินสอ 

ยางลบ ไมบรรทัด ใสภาชนะวาง

ไวมุมใดมุมหนึ่งของโตะ สวน

เครื่องเขียนที่ไมไดใชเปนประจํา

ใหเก็บใสลิ้นชักใหเปนระเบียบ

4   จัดพื้นที่  บนโตะใหวางเพียงพอ

สําหรับทํากิจกรรมอื่น ๆ  เชน 

อานหนังสือ วาดรูป ทําการบาน

  เราสามารถจัดโตะหนังสือใหเปนระเบียบได โดยปฏิบัติ ดังนี้

4 ¡ÒÃ¨Ñ´âµ�Ðà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í
ËÅÑ¡¡ÒÃ¨Ñ´âµ�Ðà¢ÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í

  การจัดโตะเขียนหนังสือ เปนการจัดสิ่งตาง ๆ  เชน หนังสือ เอกสาร 
เครื่องเขียน ใหเปนระเบียบ ซึ่งจะชวยใหสะดวกในการหยิบใช และ
สรางนิสัยความมีระเบียบอีกดวย
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ÀÒÉÒä·Â

ÀÒÉÒä·
Â

วธิกีาร จดักระเปา๋นกัเรยีน

เก็บเครื่องเขียน 
และของมีคม
ใสกลองดินสอ 
แลวใสในกระเปา
ใหเรียบรอย

เก็บเศษขยะออก
จากกระเปา แลว
ใชผาชุบนํ้าสบู
บิดหมาด ๆ  เช็ด 
และใชผาแหงเชด็
อีกครั้ง

จัดหนังสือตามตารางเรียน
แลวจัดวางในกระเปาใหเปน
หมวดหมู

5 ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÃÐà»‰Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¨Ñ´à¤Ã×èÍ§à¢ÕÂ¹

¨Ñ´Ë¹Ñ§Ê×Í1

2 ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´3

ËÅÑ¡¡ÒÃ¨Ñ´¡ÃÐà»‰Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹

  การจัดกระเปานักเรียน คือ การจัดสมุด หนังสือ และอุปกรณการเรียน
ใหตรงกับตารางเรียนในแตละวัน เพื่อไมใหกระเปาหนักเกินไป และ
เพื่อสะดวกในการหยิบใชงาน

1. แบงกลุม รวมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดตูเส้ือผา โดยแตละกลุมจะไดลักษณะ
 ตูเสื้อผาที่ตางกัน แลวออกมานําเสนอเปนแผนภาพ
2. จัดตูเส้ือผาของนักเรียนใหเปนระเบียบ แลวบันทึกผลลงในสมุด พรอมถายภาพ
 ประกอบ และนําเสนอหนาชั้นเรียนวามีวิธีการจัดอยางไร
3. แบงกลุม ชวยกันแยกประเภทของของใชสวนรวมและของใชสวนตัว แลวนําเสนอ
 หนาชั้นเรียน

¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ C21
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¤Ô´พัฒนาการทํางาน
กิจกรรม

1   สาํรวจปญหาทีพ่บในการจดัเกบ็ของใชสวนตัวตามหวัขอทีก่าํหนด แลวบันทกึขอมูล

ปญหาที่พบ ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ปญหาที่พบ ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ปญหาที่พบ ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ปญหาที่พบ ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ตู้เส้ือผา้

โต๊ะเขยีนหนงัสอื

กระเปา๋นกัเรียน

ช้ันวางของเลน่

Ë¹Ñ¡¨Ñ§
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2   วางแผนการจดัเกบ็ของใชสวนตวัทีน่กัเรยีนตองการจดัเกบ็ โดยอธบิายตามหวัขอที่
กําหนด และรางภาพการจัดเก็บของใชสวนตัว

ของใชสวนตัวที่ตองการจัดเก็บ 

ไดแก …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

สิ่งที่จะใชสําหรับจัดเก็บของใช

สวนตวั คอื ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

ปญหาที่พบกอนการจัดเก็บ คือ

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

ถาแกปญหานี้ได ของใชสวนตัว 

ของฉันจะ

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

ÇÒ§á¼¹

(รางภาพ)
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¨Ò¡¡ÒÃÃ‹Ò§ÀÒ¾¡ÒÃ¨Ñ´à¡ çº¢Í§ãªŒÊ‹Ç¹µÑÇ
©Ñ¹¹íÒÁÒÇÒ§á¼¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ ´Ñ§¹Õé

ÇÒ§á¼¹

ขั้นตอนที่ 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ขั้นตอนที่ 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ขัน้ตอนที ่3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ขั้นตอนที่ 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ขัน้ตอนที ่5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

หลงัจากจดัเกบ็ของใชสวนตัวแลว ฉนัมวีธีิการดแูลรกัษาของใชสวนตวั ดงันี้

วางแผนในการจัดเก็บของใชสวนตัว

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

ของใชสวนตัว วิธีการดูแลรักษา
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·Ó§Ò¹

3   จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดเก็บของใชสวนตัว แลวจัดเก็บของใชสวนตัวตาม
แผนงานที่วางไว และติดภาพกอนและหลังการจัดเก็บ

(ติดภาพ)

(ติดภาพ)
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»ÃÐàÁÔ¹

 1.  นักเรียนจัดเก็บของใชสวนตัวไดสะดวกหรือไม เพราะเหตุใด

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

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

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

 2.  อปุกรณสาํหรับจัดเกบ็ของใชสวนตวัเหมาะสมกบัการใชงานหรอืไม เพราะ

อะไร

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

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

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

 3.  ในการทํางานครั้งนี้ นักเรียนชอบหรือไมชอบอะไรบาง เพราะเหตุใด

    ชอบ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ไมชอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 4.  ในการทํางานครัง้นี ้นกัเรยีนพบปญหาอะไรบาง และมวีธีิแกปญหาอยางไร

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

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

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

 5.  ถาตองการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น นักเรียนจะปรับปรุงอะไร เพราะ

เหตุใด

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

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

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

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

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

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

4   ประเมินผลการจัดเก็บของใชสวนตัว
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การดูแลและจัดเก็บ

พัฒนาทักษะการคิด
กิจกรรม

1   สํารวจวิธีการจัดเก็บของใชสวนตัวตาง ๆ  ของตนเอง แลวเขียนบันทึก

เสื้อผา เอกสารสวนตัว
เครื่องเขียน/ 

หนังสือ
ของเลน

 วิธีการจัดเก็บ ………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

  ประโยชนของ
การจัดเก็บ

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

  ผลของการ 
ไมจัดเก็บ

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..
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2   อานสถานการณที่กําหนด แลวตอบคําถาม

ขอ ปญหาของเรื่องนี้ สาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหา

1 ……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

2 ……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

¢ÍÂ×ÁË¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹Ë¹‹ÍÂÊÔ 
¢Í§©Ñ¹à¡ çºäÇŒ·ÕèäË¹¡ çäÁ‹ÃÙŒ

¡ çË¹ÙËÒ
¼ŒÒ¾Ñ¹¤Í
äÁ‹à¨Í¹Õè¤Ð

1 2
ÂÑ§áµ‹§µÑÇäÁ‹àÊÃ ç̈  ÍÕ¡ËÃÍÅÙ¡ 
à´ÕëÂÇä»âÃ§àÃÕÂ¹ÊÒÂ¹Ð

ËÒÂÍÕ¡áÅŒÇàËÃÍ 
ãªŒáÅŒÇÁÒ¤×¹©Ñ¹

´ŒÇÂÅ‹Ð
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วง  ลอมรอบตัวเลขหนาคําตอบที่ถูกตอง

1áºº·´ÊÍº·Õè

1   ของใชสวนตัว หมายถึงขอใด

 1. สิ่งของที่หาไดยาก

 2. สิ่งของสําหรับสาธารณะ

 3. สิ่งของที่ใชรวมกับเพื่อน

 4.  สิ่งของของตนเองที่ใชเปนประจํา

2 ขอใดจัดเก็บของใชไดถูกตอง

 1. พาดเสื้อไวที่พนักเกาอี้

 2. เก็บไขควงไวบนหัวเตียง

 3.  เก็บยางลบไวในกลองดินสอ

 4. เก็บลูกบอลไวบนโตะเขียนหนังสือ

3 ใครจัดเก็บสิ่งของไมเหมาะสม

 1.  จาวางหนังสือไวบนเตียงนอน

 2. กุกแขวนเสื้อที่รีดไวในตูเสื้อผา

 3. แกมเก็บเศษกระดาษออกจากกระเปา

 4. แพรวพับชุดชั้นในไวในลิ้นชักตูเสื้อผา

4 เสื้อที่สวมใสแลว เราควรปฏิบัติอยางไร

 1. เก็บไวใตเตียง

 2. แขวนไวในตูเสื้อผา

 3. ใสในตะกราทันทีหลังถอด

 4.  ผึ่งใหแหง แลวใสตะกราผา

5 ใครมีวิธีการซักผาที่เหมาะสม

 1.  เดือนแยกผาขาวกับผาสี

 2. วีซักเสื้อที่มีแบงกอยูในกระเปา

 3. เอกตากผาทนัทหีลงัขย้ีดวยผงซกัฟอก

 4.  ปอมแชเสื้อไว 1 สัปดาห แลวลาง

นํ้าสะอาด

6 ขอใดเรียงลําดับการดูแลรักษาเสื้อผาได
ถูกตอง

  1. ซักเสื้อผา 2. พบัหรอืรดีใสตูเสือ้ผา
3. ตากใหแหง 4. แยกผา

 1. 3, 1, 2, 4 2. 2, 3, 1, 4
 3.  4, 1, 3, 2 4. 1, 4, 2, 3

7 สิ่งใดควรเก็บในกระเปาสตางค
 1.  บัตรประจําตัวนักเรียน
 2. หนังสือการตูน
 3. หนังสือเรียน
 4. ดินสอ

8  จากภาพ ควรจัดเก็บ  
  อยางไร

 1. เก็บไวในกระเปาเสื้อ
 2. เก็บไวในสมุดจดการบาน
 3. เก็บไวในหนังสือที่อานบอย ๆ
 4.   เก็บไวในชองเสียบบัตรของกระเปา

สตางค

9 การจัดเกบ็เอกสารสวนตัวในขอใดถกูตอง
 1.  เก็บหนังสือเรียนแยกเปนหมวดหมู
 2. เก็บเกียรติบัตรไวในหนังสือเรียน
 3. เก็บทะเบียนบานไวในสมุดภาพ
 4. เก็บสูติบัตรไวในกระเปาสตางค

10 ขอใดคือเอกสารสวนตัวที่ควรพกติดตัวไว
ตลอดเวลาทั้งหมด

 1. บัตรโรงพยาบาล สูติบัตร
 2. บัตรประจําตัวนักเรียน เกียรติบัตร
 3. ทะเบยีนบาน บตัรประจาํตวัประชาชน
 4.   บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจาํตวั-

นักเรียน
17



รายการ

1. แบงหนาที่กันอยางเหมาะสม

2. รวมมือกันทํางานจนสําเร็จ

3. แสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสม

4. รับฟงความคิดเห็นของคนในกลุม

5. ดูแลรักษาของใชสวนตัว

รวม

ทําไดดี พอทําได ปรับปรุง

ทําไดดี = 3  พอทําได = 2  ปรับปรุง = 1

รายการ

1. จัดเก็บเอกสารสวนตัวได

2. จัดเก็บตูเสื้อผาได

3.  จัดโตะเขียนหนังสือได

4.  จัดกระเปานักเรียนได

รวม

ทําไดดี พอทําได ปรับปรุง

ทําไดดี = 3  พอทําได = 2  ปรับปรุง = 1

áºº»ÃÐàÁÔ¹·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹ C21

áºº»ÃÐàÁÔ¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹
คําชี้แจง :  ใหนักเรียนประเมินการทํางานของตนเองตามรายการที่กําหนด   

แลวขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน

คําชี้แจง :  ใหผูสอนประเมินทักษะการทํางาน C21 ตามรายการที่กําหนด    
แลวขีด ✓ ลงในชองที่ตรงกับระดับคะแนน
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