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หน่วยการเรียนรู้ที่

ฝกทักษะ
กิจกรรมกิจกรรม

ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.3/1-3
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ระบุแนวทางการเสริมสรางทักษะการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพลงในชองวาง 

เมื่อไดรับมอบหมาย

ใหทําโครงงาน

 “อาหารสุขภาพ”
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หัวหนากลุม

เลขานุการ

ผูประสานงาน 

เหรัญญิก

สมาชิกภายในกลุม  
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คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

5

ตามตัวชี้วัด
กิจกรรมกิจกรรม

กจิกรรมที ่1.1 อานสถานการณ ระบุแนวทางการจัดการ แลวตอบคําถาม 
(ง 1.1 ม.3/2)

 ดิน ดาว และแดนทํานํ้าผลไมคั้นสดจําหนายในงาน

วนัวชิาการของโรงเรยีน ซึง่บานของดนิอยูใกลกบัโรงเรยีน 

บานของดาวขายผลไม และบานของแดนอยูไกลทีสุ่ด แดน

กังวลวาจะมารวมงานไมทัน ทั้ง 3 คนตั้งเปาหมายไววา

จะตองจาํหนายนํา้ผลไมคัน้สดใหไดอยางนอย 30 แกว จงึ

จะไมขาดทุน ซึ่งในงานมีรานขายนํ้าอีกเปนจํานวนมาก

การวางแผน

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

    การจูงใจเพื่อนรวมงาน

………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

การควบคุม

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

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

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

การจัดรูปแบบงาน

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………..

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

นักเรียนจะแนะนําใหดาวใชกระบวนการใดในการจัดการกับ

สถานการณดังกลาว และควรปฏิบัติอยางไร

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

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

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

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

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

ทักษะการจัดการ

 นํา้ผลไมคัน้สดของราน

จําหนายไดนอย เพราะมี

ราคาสงูกวารานอืน่ ๆ  และ

ขาดความสวยงาม
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คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

10กิจกรรมท่ี 1.2 จากกิจกรรมท่ี 1.1 วิเคราะหหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การทํางาน ระบุแนวทางการดําเนินงานท่ีเหมาะสม แลว
ตอบคําถาม (ง 1.1 ม.3/2)

คุณธรรมและ

จริยธรรม

ในการทํางาน

 “ดิน ดาว และแดนตองการใหการจําหนายน้ําผลไมค้ันสด

ของกลุมตนเองประสบความสําเร็จไปดวยดี สมาชิกภายในกลุม

ควรรวมมือรวมใจกันแกปญหาและแบงเบาภาระหนาท่ีซึ�งกัน

และกัน” นักเรียนคิดวาคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน

ขอใดสําคัญท่ีสุด เพราะเหตุใด
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...............................................................................................................................................................................................................................................................
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คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

10กิจกรรมท่ี 1.3 เติมคําศัพทลงในชองวาง ยกตัวอยางการนําหลัก 7R มา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน แลวตอบคําถาม (ง 1.1 ม.3/3)

 นักเรียนจะเลือกหลักการ 

7R ใด มาประยุกต ใชกับการ

จัดการทรัพยากรในโรงเรียน

เพราะเหตุใด
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........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คือ  ..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3   การวางแผนอยางเปนระบบกอนเริ่มผลิต

ชิ้นงาน

5   การแสวงหาทรัพยากรทดแทน หรือนํา

กลับมาใชใหม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2   การเลือกใชทรัพยากรใหมีสัดสวนที่

 เหมาะสม

4   การนาํเทคโนโลยีตาง ๆ  มาชวยในการผลติ

ชิน้งาน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

5กจิกรรมที ่1.4 อานสถานการณ เขียนอธิบายหลักการใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอยางคุมคาในประเด็นที่กําหนด (ง 1.1 ม.3/3)

 รานตดัเยบ็เสือ้ผาแหงหนึง่ 
เม่ือมีการตัดเย็บเสื้อผาแตละ
ครั้งจะมีเศษผาเหลือท้ิงเปน
จาํนวนมาก

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

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

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

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

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

1   การใชทรพัยากรใหถกูวัตถปุระสงคและเกดิ

ประโยชนสูงสุด
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Project

ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้คําชี้แจง

Mini

1

2

ปฏิบั ติงานเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนสํารวจตนเองวาตองการพัฒนา
หลกัคุณธรรมและจรยิธรรมในขอใด เพือ่ใหตนเองสามารถปฏบิตังิานรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากน้ันเขียนอธิบายในประเด็นที่
กําหนดให ดังนี้

•  หลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ตองที่การพัฒนา

 •  เหตุผลในการเลือกพัฒนาหลักคุณธรรมและจริยธรรมในขอนี้

 •  การนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพัฒนามาใชในการปฏบิตังิานรวมกบัผูอ่ืน

 นําเสนอผลงานในรูปแบบตาง ๆ  ที่นาสนใจ พรอมทั้งตกแตงใหสวยงาม 
นําสงครูผูสอน

ปฏิบัติงานเปนกลุม โดยใหนักเรียนแบงกลุม และปฏิบัติกิจกรรมตามประเด็น

ที่กําหนดให ดังนี้

 •  สํารวจปญหาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนที่เกิดจากการใชทรัพยากรอยาง

สิ้นเปลือง 

 • รวมกันระดมความคิดเห็นถึงสาเหตุและแนวทางการแกปญหา

 •  รวมกันคัดเลือก 1 ใน 7 หลักการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานตามหลัก 

  7 R ใหสอดคลองกับปญหาตามที่ไดสํารวจมา

 • เขียนเปนแผนผังมโนทัศน (Mind Mapping) ตกแตงใหสวยงาม 

  นําสงครูผูสอน
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 1.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหลักการทํางานรวมกัน

 1. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

 2. มีการทํางานเปนทีมและทํางานรวมกันอยางมีความสุข                                             

 3. มีเปาหมายในการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม       

 4.  มีความคิดเห็นของหัวหนากลุมเพียงคนเดียวเปนแนวทางในการทํางาน

 2.  การทาํงานทีต่นเองรบัผดิชอบไดเสรจ็กอนเวลาทีก่าํหนด และมีเวลาในการพกัผอนมากกวา

คนอื่น ๆ  แสดงใหเห็นถึงความเชี่ยวชาญในทักษะการทํางานขอใด 

 1. ทักษะการทํางานเปนกลุม

 2. ทักษะการแสวงหาความรู   

 3. ทักษะการคิดวิเคราะห

 4.  ทักษะการบริหารเวลา

 3. “การจูงใจเพื่อนรวมงาน” มีลักษณะตรงตามขอใด

 1.  การสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชิกภายในกลุมปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตน

 2. การเสริมสรางมิตรภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ภายหลังจากการทํางานเสร็จสิ้น

 3. การกลาววาจาหวานลอม เพื่อใหเพื่อนชวยทํางานในสวนของตน

 4. การพูดที่แสดงถึงการใหกําลังใจสมาชิกภายในกลุม

 4.  “การจดัการสงเสริมการขาย เพือ่ใหสามารถจาํหนายสนิคาไดเพ่ิมมากขึน้” ตรงกบักระบวนการ

การจัดการในขอใด

 1. การสังเกต 2. การควบคุม

 3.  การวางแผน 4. การประเมินผลงาน

 5.  ขอใดเปนการปฏิบัติงานตามหลักการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

 1.  เสนอความคิดเห็นของตนเองอยูเสมอเมื่อมีการประชุม

 2. ขอใหเพื่อนชวยทํารายงานสงครู เพราะตนเองไมมีเวลา

 3. อาสานํารายงานไปสง เพราะตนเองไมไดชวยเพื่อนทํารายงาน

 4. ตําหนิเพื่อนเมื่อทํางานผิดพลาด เพราะสงผลใหคะแนนกลุมลดลง

 1.  

 2.  

 3.

 4.  

 5.  

เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

áºº·´ÊÍºáºº·´ÊÍº
คําชี้แจง

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
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 6.  หากตองการขอมูลเกีย่วกบัการปลกูพชืไรดนิ เพือ่นาํมาจดัทํารายงาน ควรสบืคนขอมลูจาก

บุคคลใดมากที่สุด เพราะเหตุใด

 1. ครูผูสอนวิชาชีววิทยา เพราะเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับพืช

 2.  เกษตรกรผูเพาะปลูกพืช เพราะเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปลูกพืช

 3. แมคาที่รับซื้อพืชผักไปจําหนาย เพราะสามารถเลือกซื้อพืชผักไดอยางชํานาญ

 4. นกัวิจยัทางการเกษตร เพราะเปนผูคนพบความรูใหม ๆ  เกีย่วกบัการเจรญิเติบโตของพชื

 7.  “บาสทําหนาทีเ่ปนเหรญัญกิของกลุม เขานาํเงนิของเพือ่น ๆ  ไปใชจายสวนตวั แลวจงึนาํมา

ใชคืนในภายหลัง” บาสขาดคุณธรรมและจริยธรรมในขอใด

 1. ความมีนํ้าใจ     

 2. ความประหยัด  

 3.  ความซื่อสัตยสุจริต     

 4. ความมีระเบียบวินัย

 8. ขอใดเปนการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

 1. จุดเทียนอานหนังสือแทนการเปดไฟ เนื่องจากตองการลดการใชพลังงานไฟฟา

 2. ซื้อเสื้อใหมเสมอ หากพบวาเสื้อที่สวมใสตะเข็บชํารุดเล็กนอย

 3.  นํารถจักรยานเกาที่ชํารุดมาจัดและตกแตงสวนในบริเวณบาน

 4. ซื้อถุงผามาเปนจํานวนมาก เพื่อนํามาใชแทนถุงพลาสติก

 9.  ขอใดมีความสอดคลองกับหลักการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในดาน “การปฏิเสธ

การใช”

 1. ปฏิเสธการใชถุงผา เนื่องจากถุงพลาสติกมีราคาถูกกวา

 2. ปฏิเสธการใชบรรจุภัณฑจากใบตอง เนื่องจากไมถูกสุขลักษณะ

 3. ปฏิเสธการใชแกวกระดาษแทนแกวพลาสติก เนื่องจากชํารุดไดงาย

 4.  ปฏเิสธการใชกลองโฟม เพราะยอยสลายตามธรรมชาตไิมได และเปนการเพิม่ปรมิาณขยะ

 10.  การวางแผนการใชทรัพยากรมีประโยชนหลายประการ ยกเวนขอใด

 1. ใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุด

 2. นําทรัพยากรประเภทอื่นมาใชทดแทน เมื่อเกิดการขาดแคลน

 3.  ใชทรัพยากรไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

 4. ลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน

 6.  

 7.  

 8.

 9.  

 10.

8

แบบวัดฯ


	new แบบวัด การงาน ม.3 
	2337027_แบบวัดฯ การงานอาชีพ ม.3_W

