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บทท่ี 1 ส่วนน า 
ความน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 30/2561  ลงวันที่  5  มกราคม  2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีค าสั่งให้
โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561    โดยให้ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นมา  ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  มี
คุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยึด
องค์ประกอบหลัก  3 ส่วน คือ หลักสูตรแกนกลางการพัฒนาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น  และจุดเน้นของโรงเรียน พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 
2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นกรอบและทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแข่งขัน  ด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย ตามลักษณะส าคัญของหลักสูตรโรงเรียนอนุบาล
นครปฐม ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส าหรับจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2. มีความเป็นเอกภาพ  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2563 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรของ
โรงเรียนส าหรับให้ครูผู้สอนน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยก าหนดสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด  การเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา  ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
  2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการท างาน 
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และภาษาอังกฤษ 
  2.3 มีสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
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  2.4 มีสาระเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล คือ วิชาการศึกษาเพ่ือเรียนรู้(Knowledge 
Inquiry) โดยใช้กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพที่คาดหวัง  เรียกว่า บันได 5 ขั้นของการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  

                   2.4.1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน(Hypothesis Formulation)  
                   2.4.2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ(Searching for 

Information)  
                   2.4.3 การสรปุองค์ความรู้(Knowledge Formation)  
                   2.4.4 การสื่อสารและการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective 

Communication)  
                   2.4.5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ(Public Service) 
  ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได 5 ขั้น สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ก าหนดให้ผู้เรียนได้  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (Independent Study : IS) 
จัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยสาระดังต่อไปนี้ 

              IS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge 
Formation) เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนก าหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และ
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้  

              IS 2- การสื่อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation) 
เป็นสาระท่ีมุ่งให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูล
และองค์ความรู้ ด้วยวิธีการน าเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ  
                        IS 3- การน าองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระ
ที่มุ่งให้ผู้เรียน น า/ประยุกต์องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการ
สาธารณะ (Public Service) 
  2.5 ก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็น
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
อนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา 
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้ส าหรับการ
ประเมิน ตนเองเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา  นอกจากนี้ยังเป็น
แนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม ก ากับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ  เพ่ือให้ได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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  3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมาย ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ 
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็น
รูปธรรม น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์
ส าคัญส าหรับการ วัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน  ตรวจสอบพัฒนาการผู้เรียน  ความรู้  
ทักษะ กระบวนการ  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  และเป็นหลักในการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จาก การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  3.3 มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลักสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 
คุณลักษณะที่จ าเป็นในการอยู่ในสังคมได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ 
การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผู้น า และผู้ตามการท างานเป็นทีม และการ
ท างานตามล าพัง การแข่งขัน  การรู้จักพอ  และการร่วมมือกันเพ่ือสังคม วิทยาการสมัยใหม่  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ  และการอนุรักษ์  วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะ
ทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  เป็นหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นขอบข่ายในการจัดท า จึงท าให้
หลักสูตรของสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับตัวผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผลเน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการคือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
เพ่ือตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายหลักในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการ 
เรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน์ 

 หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช    2551   มุ่งเน้นให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ที่มีการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการ   รักความเป็น  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย  อาเซียนและเป็นพลโลก  ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจต
คติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  การศึกษาตลอดชีวิต และพัฒนาตามศักยภาพจนถึงขีด
สุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้วยสื่อเทคโนโลยี อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสุขในสถานศึกษาด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือ  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
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หลักการ 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
          1.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ ตรงตามมาตรฐานสากล มีจุดหมาย
และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2.  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมาย 
              หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  รักความเป็นไทย  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม   ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และ
ประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร  ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2.  มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    
6.  มีความเป็นผู้น า รักความเป็นไทย  เรียนรู้อาเซียนศึกษา  มีศักยภาพเป็นพลโลกที่มีความเป็น

เลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คือ คุณภาพผู้เรียนด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ข้อ ตามกรอบ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่ อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับ
หรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด  หมายถึง  รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  หมายถึง  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  หมายถึง  ใช้กระบวนการต่าง ๆ  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เรียนรู้ด้วยตนเองต่อเนื่อง  ท างานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม รู้จักปรับตัวให้ทัน กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง  รู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร            การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

ทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม มุ่งเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
ความเป็นพลโลก โดยเชื่อมโยงกับหลักการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) ได้แก่ 
  R1. Reading      - อ่านออก 
  R2. (W) Riting     - เขียนได้  
  R3. (A) Rithmatic - มีทักษะในการค านวณ 
  C1. Critical Thinking  and  Problem Solving  :  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
  C2. Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
  C3. Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม
และภาวะผู้น า 
  C4. Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และ
การรู้เท่าทันสื่อ 
  C5. Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
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กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
  C6. Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น 
Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะ
เรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม  
  C7. Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
  C8. Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา  กรุณา มีระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
พ้ืนฐานส าคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทย จ าเป็นต้องมีทักษะการค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้การแก้ปัญหา  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ  

ค่านิยม 12 ประการ  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
 6. มศีีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
 9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 10.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ พร้อมที่
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างหรือกิเลส  มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนอนุบาลอนุบาลนครปฐม 
“โรงเรียนอนุบาลนครปฐมเป็นโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง” 
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โครงสร้างหลักสตูรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอน และผู้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ 
ดังนี้ 
 1. ระดับการศึกษา ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ระดับ ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระดับ 
ประถมศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)  เน้นพัฒนาเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม ให้เกิดคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล 
โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  2. ระดับประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  
 2.  สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม  
พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร  ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรมของผู้เรียน 8 กลุ่ม คือ 
  2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้าง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเอง
ได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1  กิจกรรมแนะแนว  
 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา  ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน  
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  3.2 กิจกรรมนักเรียน 
 เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  ความรับผิดชอบ        การ
ท างานร่วมกัน  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของ
ผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 
        3.2.1  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  
        3.2.2  กิจกรรมชมรม  
  3.3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
      เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่นตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม        
มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 
 4. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จัดการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีศักยภาพในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ได้จัด
รายวิชาเพ่ิมเติม ได้แก่  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) ภาษาจีนเพ่ือการ
สื่อสาร  คอมพิวเตอร์  อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science)  อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted 
Math) การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ (Independent Study) สัทอักษรจีน  ไวยากรณ์จีน วิทยาศาสตร์พลัง
สิบ Science และ Intensive English และจัดรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ สุนทรียนาฏดนตรี 
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม คณิตศาสตร์เสริม วัฒนธรรมจีน และ Reading and Writing 
หมายเหตุ   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องพัฒนาทักษะและคุณลักษณะ 5 G ประกอบด้วย 
 G1.สุขภาพที่ดี (Good Health) ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข มีสุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
 G2.คุณธรรมที่ดี (Good Moral) ให้ความส าคัญของพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ที่มีความส าคัญ
กับผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จัก
ยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถผลงานของตนเองและผู้อ่ืนมีจิตส านึก
และค่านิยมที่ดีมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบอดทน
อดกลั้นซื่อสัตย์สุจริต 
 G3.ทักษะชีวิตที่ดี (Good Life Skill) พัฒนาผู้เรียนทางด้านสังคม ทางด้านอารมณ์ จิตใจที่ดี
เหมาะสมกับวัยสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้อย่างถูกต้องโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น 
 G4.ทักษะการคิดที่ดี (Good Thinking& Technology) ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบโครงการ Project  Approach BBL       DLP ในโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและน ากระบวนการเรียนรู้แบบ Tree Model จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
 G5. ทักษะทางภาษาที่ดี (Good Language) พัฒนาผู้เรียนทางด้านด้านสติปัญญาด้านภาษา
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
(ภาคปกติ) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้   

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ 40 40 40 40 40 40 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 4400 - -  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   80 80 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 80 80 80 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (Independent Study) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 200 240 240 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 70 70 70 70 70 70 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,120 1,120 1,120 1,160 1,160 1,120 

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 40 40 40 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
สุนทรียนาฎดนตร ี 40 40 40 - - - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 1,200 1,200 1,240 1,240 1,200 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา 
    5. รายวิชาเพิ่มเติม วิทยาศาสตร์พลังสบิ เรียนในระดับช้ันป.4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
(ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : GS) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
ภาษาไทย - - - 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - - 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - - 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 80 80 80 
ศิลปะ - - - 80 80 80 
การงานอาชีพ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - - 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน - - - 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ (Gifted Math) - - - 80 80 80 
อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted Science) - - - 80 80 80 
คอมพิวเตอร ์ - - - 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication) - - - 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - - 80 80 80 

การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม - - - 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว - - - 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - - 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร - - - 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร - - - 40 40 40 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด    1,360 1,400 1,360 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4.  ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา    
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร English Program (ภาค EP) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์/ Mathematics 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา/Health 80 80 80 80 80 80 
ศิลปะ/Art 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ/Occupation 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ/English 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
Science 80 80 80 40 40 40 
คอมพิวเตอร/์Computer 40 40 40 40 40 40 
Intensive English 120 120 120 120 120 120 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 40 40 40 40 40 40 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  280 280  280 240  280 240  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว/Guidance 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน/Club 70 70 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร 1,240 1,240 1,240 1,200 1,240 1,200 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 160 160 160 240 240 240 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 80 80 80 
Reading & Writing  160 160 160 160 160 160 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 1,400 1,400 1,440 1,480 1,440 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้                                                  

  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา                                    .               
.            5. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แก่ วิชา คณิตศาสตร์   สุขศึกษา การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ  Intensive English 
     Science  คอมพิวเตอร์  Reading and Writing  กิจกรรมแนะแนว และชมรม  รวม 18  ช่ัวโมง   
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ปีการศกึษา 2565 
หลักสูตร Chinese Program  (ห้องเรียนCP)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย - - 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ - - 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร ์ - - 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา - - 80 80 80 80 
ศิลปะ - - 40 80 80 80 
การงานอาชีพ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษ - - 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน   840 840 840 840 

รายวิชาเพ่ิมเติม (สถานศึกษาจัดตามความพร้อมและจดุเน้น)  
คอมพิวเตอร ์ - - 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(English for communication)                                   - - 80 80 80 80 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร - - 80 80 80 80 
สัทอักษรจีน - - 120 80 80 80 
ไวยากรณ์จีน - - 80 80 80 80 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ (IS) - - - - 40 - 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม   400 360 400 360 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 120 120 120 120 
กิจกรรมแนะแนว - - 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน - - 70 70 70 70 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร   1,360 1,320 1,360 1,320 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   40 80 80 80 
คณิตศาสตร์เสริม - - - 40 40 40 
วัฒนธรรมจีน  - - 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด - - 1,400 1,400 1,440 1,400 

หมายเหตุ 1. ช้ัน ป.1 – 4 และ ป.6  บูรณาการรายวิชา IS ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
    2. ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    3. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาต้านทุจริตในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้    
  4. ช้ันป.1-6 บูรณาการรายวิชาเพศวิถีกับกลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา   
    5. ระดับชั้น ป.5, ป.6 เปิดสอนในปีการศึกษา2566 และ 2567  
    6. วิชาที่ครูต่างชาติสอนได้แกว่ิชา สุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ สัทอักษรจีน ไวยากรณ์จีน ภาษาจีนเพื่อ

      การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมจีน รวม 11 ช่ัวโมง 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  1 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 (ภาคปกติ)  

 
 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
(English for communication ) 

อ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 160  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมงเรียน/

ปี 
หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 11101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 11101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 11102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 11101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ/Art ศ 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ/ Occupation ง 11101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ/English อ 11101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 Science  ว 11202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร/์Computer  ว 11203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 11202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 11201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว/Guidance 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม/Club 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  2 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพ้ืนฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 12101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 12102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health and Physical Education 

พ 12101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 12101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 12101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 12202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 12203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 12202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 12201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณะประโยชน์ 

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  

15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  3 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2565 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 สุนทรียนาฎดนตร ี  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการEnglish Program (ภาคEP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 
 

Science  ว 13202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม 
 
 

 7 280  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  4 160  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียน CP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวน
ชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 13101 5 200 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 13102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 13101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 13101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 13101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 13203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

(English for communication ) 
อ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 13201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 13202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 13203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    13.1 กิจกรรมแนะแนว 
    13.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          13.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          13.2.2 กิจกรรมชมรม 
   13.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  4 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 วิทยาศาสตร์พลังสิบ  ว 14204 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)      

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ English Program(ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ี Science ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 
สุขศึกษาและพลศึกษา/ 
Health  and Physical  Education 

พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 14202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 14202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โครงการ Chinese Program (ห้องเรียน CP) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร ์ ค 14101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 14101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 14102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 14101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 14101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 14203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) อ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 14201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 สัทอักษรจีน  จ 14202 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
14 
 

ไวยากรณ์จีน  
 

จ 14203 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
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40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 วัฒนธรรมจีน  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 80  

รวม  35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  5 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (ภาคปกติ)  

 
  

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
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1 
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10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริม

หลักสูตร รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 31 1,240  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS) 

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 

หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  (Gifted Math) ค 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 15201 
2 80 

รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

15 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  10 400  

16 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    16.1 กิจกรรมแนะแนว 
    16.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          16.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          16.2.2 กิจกรรมชมรม 
   16.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์
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10 

กิจกรรม 

17 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 35 1,400  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์/ Mathematics  ค 15101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 15101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 15102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 15101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 15101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 
 

Science  ว 15202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 คอมพิวเตอร์  ว 15203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 Intensive English  อ 15202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้  
(Independent Study) 

I 15201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  7 280  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
        15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์
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10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

17 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม - 37 1,480  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2565 

ชั้นประถมศกึษาปีที่  6 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (ภาคปกติ)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

2 คณิตศาสตร์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 

9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

11 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

12 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  5 200  

13 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   14.1 กิจกรรมแนะแนว 
   14.2 กิจกรรมนักเรียน 
        14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
        14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 

 
 

40 
 

30 
40 
 

10 
 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
14 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม - 30 1,200  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ (Gifted  Science : GS)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา 
จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี 

หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร ์ ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร ์ ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                            รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  

10 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 6(Gifted Math) ค 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  (Gifted Science) ว 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

13 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
(English for communication ) 

อ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 

14 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 2 80 รายวิชาเพิ่มเติม 
รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  9 360  

15 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    15.1 กิจกรรมแนะแนว 
    15.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          15.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          15.2.2 กิจกรรมชมรม 
   15.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
16 คณิตศาสตร์เสริม  1 40 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1 40  

รวม 34 1,360  
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โครงการ English Program (ภาคEP)  

 

ที ่ ชื่อสาระการเรียนรู้ รหัสวิชา จ านวนชั่วโมง
เรียน/สัปดาห ์

จ านวนชั่วโมง
เรียน/ปี หมายเหตุ 

1 ภาษาไทย ท 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
2 คณิตศาสตร์  ค 16101 4 160 วิชาพื้นฐาน 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว 16101 3 120 วิชาพื้นฐาน 

4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ศาสนา ศีลธรรม 
หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์  ภูมิศาสตร์) ส 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

5 ประวัติศาสตร์  ส 16102 1 40 วิชาพื้นฐาน 

6 สุขศึกษาและพลศึกษา พ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

7 ศิลปะ ศ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 
8 การงานอาชีพ ง 16101 1 40 วิชาพื้นฐาน 
9 ภาษาอังกฤษ อ 16101 2 80 วิชาพื้นฐาน 

                  รวมรายวิชาพ้ืนฐาน  21 840  
10 Science  ว 16202 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
11 คอมพิวเตอร์  ว 16203 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 
12 Intensive English  อ 16202 3 120 รายวิชาเพิ่มเติม 
13 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  จ 16201 1 40 รายวิชาเพิ่มเติม 

รวมรายวิชาเพ่ิมเติม  6 240  

14 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    14.1 กิจกรรมแนะแนว 
    14.2 กิจกรรมนักเรยีน 
          14.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี
          14.2.2 กิจกรรมชมรม 
   14.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
           สาธารณประโยชน ์

 
 
 

 
1 
 
1 
1 
 
 

 
40 
 

30 
40 
 

10 

กิจกรรม 

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3 120  
15 คณิตศาสตร์เสริม  2 80 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

16 Reading & Writing  4 160 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  6 240  

รวม  36 1,440  
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ส่วนที่ 2  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
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ส่วนที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 ความส าคัญของการงานอาชีพ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต  การอาชีพมาใช้ เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   
รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข   

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มทีักษะในการท างาน  เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมสีาระส าคัญ  ดังนี้   

  การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสังคมได้
ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบ
ความสามารถ         ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

 การอาชีพ  เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ  คุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระที่ 1   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1    เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน   มี
จิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ 2   การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดตี่ออาชีพ 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

 เข้าใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว และส่วนรวม  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือถกูต้องตรงกับ
ลักษณะงาน    มีทักษะกระบวนการท างาน  มีลักษณะนิสัยการท างานท่ีกระตือรือร้น  ตรงเวลา  ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด  รอบคอบ 
และมีจติส านึก         ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหา  หรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างถู กวิธี  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า    
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จบชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน  มีทักษะการจัดการ  ทักษะ การท างานร่วมกัน  ท างานอย่างเป็น
ระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มลีักษณะนสิัยการท างานท่ีขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจติส านึกในการใช้น้ า ไฟฟ้า
อย่างประหยดัและคุ้มค่า 

   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคณุธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ  
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
สาระที่  1   การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง  1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปญัหา  
ทักษะการท างานร่วมกันและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคณุธรรมและลักษณะนสิัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการ
ใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครวั 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. บอกวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง      

 

 

 

2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมอืง่าย ๆ  ใน
การท างานอย่างปลอดภยั                                

 

 

3.  ท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรือร้นและตรงเวลา 

  การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  เช่น 
-  การแต่งกาย 
-   การเก็บของใช้  
-   การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว   
-   การจัดโต๊ะ ตู้  ช้ัน          

  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครือ่งมือง่าย ๆ                         
ในการท างานอย่างปลอดภยั   เช่น 
 -  การท าความคุ้นเคยการใช้เครือ่งมือ    
 -  การรดน้ าต้นไม ้
 -  การถอนและเก็บวัชพืช 

      -  การพับกระดาษเป็นของเลน่  
  ความกระตือรือร้นและตรงเวลา 
     เป็นลักษณะนิสยัในการท างาน  
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
สาระที่  1   การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง  1.1     เข้าใจการท างาน  มีความคดิสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน          
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1. บอกวิธีการและประโยชน์การท างาน  เพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
  
 
 
 
 
2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   ในการท างาน
อย่างเหมาะสมกับงาน   และประหยัด 
 
 
 
 
3. ท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
อย่างปลอดภัย 

   การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น  
-  บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน 
-  การจัดวาง  เก็บเสื้อผา้  รองเท้า  
-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน 
-  การล้างจาน   
                        

   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมอื   เช่น 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกล้า 
-  การท าของเล่น     

      -  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว      
 

   ความปลอดภัยเป็นลักษณะนสิัยในการท างาน 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
สาระที่  1   การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง  1.1     เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน         
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์ 
การท างาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และส่วนรวม 
 
 
 
 
2. ใช้วัสดุ  อุปกรณ ์ และเครื่องมือ   
ตรงกับลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
3.  ท างานอย่างเป็นข้ันตอน 
ตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด ความรอบคอบ   
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

  การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และ 
     ส่วนรวม   เช่น 

-  การเลือกใช้เสื้อผ้า 
-  การดูแลรักษาเสื้อผ้า 
-  การท าความสะอาดบ้าน 
-  การท าความสะอาดและจัดตกแต่งห้องเรียน   
                  

   การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมอื   เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบ ารุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสด ุ
    และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  
     

  การท างานอย่างเป็นข้ันตอนตามกระบวนการท างาน 
     ด้วยความสะอาด  รอบคอบ  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     เป็นคุณธรรมและลักษณะนิสยัในการท างาน   
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 44 
 
 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
สาระที่  1   การด ารงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  1.1     เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกันและทกัษะการแสวงหาความรู้  มคีุณธรรมและลักษณะนสิัยในการท างาน           
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1. อธิบายเหตุผลในการท างานใหบ้รรลเุป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 

 2. ท างานบรรลุเป้าหมายที่วางไว ้ อย่างเป็น
ขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย ์
 
 
 3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท   ในการท างาน 
 
 
 
 
 

4.ใช้พลังงานและทรัพยากร  ในการท างานอย่าง
ประหยดั และคุ้มค่า 

  การท างาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว   
-  การจัดตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน 
-  การปลูกไมด้อก  หรือ ไม้ประดบั 
-  การซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 
-   การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ 
-  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว                       

  ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบและซื่อสตัย์   
     เป็นคุณธรรมในการท างาน 
 
 

  มารยาทในการปฏิบัตติน  เช่น 
-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง            
   ในโอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ า  และห้องส้วม 
 

  การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยดั และคุม้ค่าเป็น
คุณธรรมในการท างาน  

 
สาระที่   2        การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  มีคุณธรรม   
  และมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 1.  อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ   ความหมายและความส าคัญของอาชีพในท้องถิ่น 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

สาระที่  1   การด ารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1.1     เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน         
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้อง

ตามกระบวนการท างาน 
 

 

 

2. ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน อย่างเป็น

ระบบ ประณีต และมีความคดิสร้างสรรค ์

  

 

 

 

 

 
 

3.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับ

สมาชิกในครอบครัว    
  
4. มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยดัและคุ้มค่า                      

  ขั้นตอนการท างาน  เช่น 

-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รดี  พับ เสื้อผ้า 

-  การปลูกพืช 

-  การท าบัญชีครัวเรือน                   

  การจัดการในการท างาน   เช่น 

-  การจัดโตะ๊อาหาร  ตู้อาหาร  ตูเ้ย็น  และห้องครัว 

-  การท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม 

-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  

-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ เหลือใช้ที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่น  

-  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 

-  การดูแลรักษาและใช้สมบัตสิ่วนตัว สมาชิกในครอบครัว  

และส่วนรวม                      

  มารยาท    เช่น 

-  การท างานกับสมาชิกในครอบครัว 

  การมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง 
     ประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน                            
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สาระที่   2   การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง  2.1    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  มีคุณธรรมและมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.   ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  ค้าขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจ้าง 
-   รับราชการ  พนักงานของรัฐ 
-   อาชีพอิสระ        
      
  ความแตกต่างของอาชีพ   
-  รายได ้
-   ลักษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ                 
  ข้อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพ 
-  ท างานไม่เป็นเวลา 
-  การยอมรับนับถือจากสังคม 
    -  มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง     
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระที่  1  การด ารงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1.1    เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกนัและทกัษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน          
มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 1. อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุง

การท างานแต่ละขั้นตอน 

  

 

 

 

2. ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน และมี

ทักษะการท างานร่วมกัน 

  

 

 

 

 

 

 

3. ปฏิบัติตนอย่างมมีารยาท   ในการท างานกับ

ครอบครัวและผู้อื่น 

  การท างานและการปรับปรุงการท างาน   เช่น 

-  การดูแลรักษาสมบตัิภายในบ้าน 

-  การปลูกไมด้อก หรือ ไมป้ระดบั  หรือปลูกผัก หรือเลีย้งปลาสวยงาม 

-  การบันทึกรายรับ – รายจ่ายของห้องเรียน 

-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน   

                           

  การจัดการในการท างานและทักษะการท างานร่วมกัน   เช่น 

-  การเตรียม ประกอบ จดัอาหาร ให้สมาชิกในครอบครัว 

-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใช้ในบ้าน 

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  หรือเพื่อน ใน

โอกาสต่าง ๆ     

                    

   มารยาท   เช่น 

-   การท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น 

 

  การมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร 

     อย่างประหยัดและคุ้มค่า  เปน็คุณธรรมในการท างาน                      
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สาระที่   2    การอาชีพ   
มาตรฐาน ง 2.1    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  มีคุณธรรมและมเีจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1.  ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ 
 2. ระบคุวามรู้  ความสามารถ   และคุณธรรมที่
สัมพันธ์กับอาชีพทีส่นใจ 
 
 

  การส ารวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทักษะในอาชีพ 
  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 

-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-   ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ            
       

 
            ช้ัน ป.1-6 บูรณาการรายวิชาหน้าท่ีพลเมืองกับกลุม่สาระการเรยีนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  
 รายวิชาตามโครงสร้างตามหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล   พุทธศักราช  2559  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ดังนี ้
 

 

ระดับชั้น รหัส ชื่อรายวิชา เวลาเรียนรายปี 

ช้ัน ป. 1 ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 ช่ัวโมง 

ช้ัน ป. 2 ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 ช่ัวโมง 

ช้ัน ป. 3 ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 ช่ัวโมง 

ช้ัน ป. 4 ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 ช่ัวโมง 

ช้ัน ป. 5 ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 ช่ัวโมง 

ช้ัน ป. 6 ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 ช่ัวโมง 
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บทที่ 3  
ค าอธิบายรายวิชา 
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ง11101  การงานอาชีพ  
 

รายวิชาพื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                   เวลา   40   ชั่วโมง       
 
 ศึกษา  ฝึกฝนการท างานช่วยเหลือตนเอง  เกี่ยวกับการแต่งกาย  การเก็บของใช้  การหยิบจับ และใช้ของใช้
ส่วนตัว  การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ในการบ ารุงรักษาต้นไม้  การพับกระดาษเป็นของ
เล่น   
 โดยใช้กระบวนการท างาน  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ            
มีความคิดสร้างสรรค์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  มีทักษะในการใช้มือ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ในการท างานอย่างปลอดภัย  
สามารถท างานตามขั้นตอนกระบวนการท างาน โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Independent Study /IS1) มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ( Independent 
Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (Independent Study 
/IS3)  

สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และเห็นคุณค่า ความส าคัญของชิ้นงานที่สร้างขึ้น มีจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 

เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  รักการท างาน  ท างานด้วยความกระตือรือร้น  
และตรงเวลา  มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีลักษณะนิสัยการท างานที่เหมาะสม 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

ง1.1 ป 1/1 ป 1/2  ป 1/3      
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด 
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ง12101  การงานอาชีพ   
 

รายวิชาพื้นฐาน                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                 เวลา    40    ชั่วโมง       
 
 ศึกษา  ฝึกฝนการท างานช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ตามบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  ด้ วยการ
จัดวางสิ่งของ  การเก็บเสื้อผ้าและรองเท้า  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ้าน  การล้างจาน  การ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท างาน  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การท าของเล่น  และการ
ประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว  ลักษณะและประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 โดยใช้กระบวนการท างาน  กระบวนการแก้ปัญหา  การสังเกต  การฝึกปฏิบัติ  การอภิปราย และการแสวงหา
ความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ  สามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  มีทักษะในการ
ใช้มือ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงาน  ประหยัด โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง(Independent Study /IS1)  มีทักษะการน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลาย
รูปแบบ(Independent Study /IS2)น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 
(Independent Study /IS3) 

เห็นคุณค่าของการท างาน  มีลักษณะความคิดสร้างสรรค์  ท างานเป็นขั้นตอน  ถูกวิธี และปลอดภัย  ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่  ท างานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้  มีการปรับปรุงการท างาน  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การท างาน ในชีวิตประจ าวัน  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และมีลักษณะนิสัยการท างานที่เหมาะสม  มีจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ง 1.1 ป.2/1 ป.2/2  ป.2/3      
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด   
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ง13101  การงานอาชีพ  
 

รายวิชาพื้นฐาน                        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                 เวลา    40     ช่ัวโมง   
     

ศึกษา  ฝึกฝนการท างานช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม  ในการเลือกใช้เสื้อผ้า  และการดูแลรักษา
เสื้อผ้า  การท าความสะอาดบ้าน  การท าความสะอาดและตกแต่งห้องเรียน  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการ
ท างานต่าง ๆ  การปลูกพืชผักสวนครัว  การบ ารุงรักษาของเล่น  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว  การประดิษฐ์ของใช้ใน
โอกาสต่าง ๆโดยใช้วัสดุ และวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  การสร้างของเล่น หรือของใช้อย่าง 
 โดยใช้กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ และการ
แสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถท างานตามขั้นตอนกระบวนการท างาน  มีทักษะใน
การเลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน  มีความสามารถในการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน า
กลับมาใช้ซ้ า  ถ่ายทอดความคิดและสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้  โดยใช้วิธีการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง( Independent Study / IS1)   มีทักษะการน าเสนอสิ่ งที่ เรียนรู้อย่างเหมาะสม  หลากหลายรูปแบบ
(Independent Study /IS2) น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 
(Independent Study /IS3) 

เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการท างาน  ของแหล่งข้อมูลใกล้ตัว  มีความคิดสร้างสรรค์  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างรู้หน้าที่  มีการปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน ในชีวิตประจ าวัน        
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสัยในการท างานที่เหมาะสม  รักการท างาน    
มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม                       ใน
การต่อต้านการทุจริต 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ง1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3   
รวมทั้งหมด  3  ตัวชี้วัด   
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ง14101  การงานอาชีพ   
 

รายวิชาพื้นฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                   เวลา    40    ชั่วโมง 
       

   การท างาน  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน  การปลูกไม้
ดอก หรือไม้ประดับ  การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ  
การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  มารยาทในการต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการ
รับประทานอาหาร  การใช้ห้องเรียน ห้องน้ าและห้องส้วม  ความหมาย และความส าคัญของอาชีพในท้องถิ่น       
    โดยใช้กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ การ
อภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถท างานได้ตามข้ันตอนกระบวนการ
ท างานจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  สามารถอธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย  อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของอาชีพในท้องถิ่น  โดยผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  
ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญ
ของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิง
บวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์
สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 

เห็นคุณค่าของการท างาน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างรู้หน้าที่  มีมารยาทในการท างาน  ปรับปรุงการท างาน
อยู่เสมอสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้  ในการท างาน และในชีวิต ประจ าวัน  มีจิตส านึกในการใช้
เทคโนโลยี ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มีคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะนิสั ยการท างานที่
เหมาะสม  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและอาชีพสุจริต  น าความรู้   ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน  
ในชีวิตประจ าวัน  และมีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการต่อต้านการทุจริต 
 
รหัสตัวชี้วัด   

ง1.1 ป.4/1 ป.4/2  ป.4/3 ป.4/4      
 ง2.1 ป.4/1    
รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด  
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ง15101  การงานอาชีพ   
 

รายวิชาพื้นฐาน                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                 เวลา     40    ช่ัวโมง  
 
    ขั้นตอนการท างาน  การท าความสะอาด    จัดเก็บและดูแลรักษา เสื้อผ้า  การปลูกพืช  การท าบัญชีครัวเรือน  
การจัดการในการจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็น และห้องครัว  การท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม  การซ่อมแซม
อุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ  
การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว สมาชิกในครอบครัว และส่วนรวม  มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว  
การแปรรูปสิ่งของเครื่องใช้  การส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน และความแตกต่างของแต่ละอาชีพ            
             โดยใช้กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ การ
อภิปราย และการแสวงหาความรู้  ทักษะการจัดการการท างานอย่างเป็นระบบ  ใช้และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ และ
เครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง  กระบวนการแก้ปัญหา  การเรียนรู้  การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย   
มีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบแผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ   ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  
สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียนรายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากล
เกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และ
สันติภาพโลก 

เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างรู้หน้าที่ มีมารยาทในการท างาน  น าความรู้ความเข้าใจไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน ในชีวิตประจ าวันได้  ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  มีคุณธรรมจริยธรรม 
และลักษณะนิสัยการท างานที่เหมาะสม  รักการท างาน  มีเจตคติที่ดีต่อการท างานและอาชีพสุจริต น าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการท างาน  สามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกและรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี  
มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ค าสุภาพ  ไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อ่ืน  มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 
รหัสตัวช้ีวัด   

ง1.1  ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4           
ง2.1  ป.5/1 ป.5/2       
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด  
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ง16101  การงานอาชีพ   
 

รายวิชาพื้นฐาน                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                                  เวลา    40    ชั่วโมง  
      
    แนวทางในการท างานดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน   การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ หรือปลูกผัก หรือเลี้ยง
ปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ - รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  การจัดการในการท างานเกี่ยวกับ 
การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่นให้สมาชิกในครอบครัว หรือเพ่ือน ในโอกาสต่าง ๆ  การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างาน
กับสมาชิกในครอบครัวและผู้ อ่ืน  การส ารวจตนเองเกี่ยวกับความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ            

โดยใช้กระบวนการท างาน  การจัดการ  การท างานร่วมกัน  กระบวนการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติ  การ
อภิปราย และการแสวงหาความรู้  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจและมีความสามารถท างานตามขั้นตอน
กระบวนการท างาน   

มีทักษะการจัดการในงานต่าง ๆ เป็นระบบ  ใช้ความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ใช้ในงานอ่ืน ใช้
อุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ปลอดภัย  
           ใช้การฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนมีวิธีการคิดที่กระจ่างชัด  มีแบบ
แผนการคิดและใช้เหตุผลในการตัดสินใจ  ใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องตามหลักภาษา  สามารถถ่ายทอดความคิดในการเขียน
รายงานผลงาน ตระหนัก เห็นความส าคัญของปัญหา ข้อขัดแย้งระดับสากลเกี่ยวกับโลกศึกษาโดยใช้ทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติเชิงบวก(เหมาะสมกับระดับวุฒิภาวะของผู้เรียน) สามารถสร้างเสริมทักษะ
ชีวิต  มีทัศนคติและเจตคติต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุขในอาเซียน  และสันติภาพโลก 
            เห็นคุณค่าของการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างรู้หน้าที่  มีมารยาทในการท างาน น าความรู้ ความคิด 
ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการท างานในชีวิตประจ าวัน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า  ลักษณะนิสัยการท างานเหมาะสม  รักการท างาน    มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  มีคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ  
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคม ในการต่อต้านการทุจริต 
 
รหัสตัวช้ีวัด    

 ง1.1 ป.6/1 ป.6/2 ป.6/3      
  ง2.1 ป.6/1 ป.6/2      

รวมทั้งหมด 5  ตัวชี้วัด 
 
 
  



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 56 
 
 

  

ส่วนที่ 4  
โครงสร้างรายวิชา  

การงานอาชีพ 
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1    เวลา   40  ชั่วโมง    คะแนนเก็บ   100   คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

1 งานบ้าน ง  1.1   
ป1/1  
ป1/2  
ป1/3 

 
 
 
 

 

 
 

 

    ง านบ้ าน เป็ น งานดู แล
รั ก ษ า บ ริ เ ว ณ บ้ า น แ ล ะ
เครื่องใช้ในบ้านให้สะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่
อาศัยสมาชิกทุกคนช่วยกัน
ท างานบ้านด้วยความเต็มใจ 
ทั้งงานดูแลบ้าน     บริเวณ
บ้านและเครื่ องใช้ ในบ้าน 
และงานอ านวยความสะดวก
ให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
    ง า น บ้ า น เ ป็ น ง า น ที่ มี
ประโยชน์ต่อบ้านและสมาชิก
ในครอบครัว ช่วยสร้างนิสัยที่
ดีแก่ตนเอง สร้างความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
เป็นการท าให้ร่างกายได้ออก
แ ร ง แ ล ะ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว 
 และยั งท า ให้ บ้ าน
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่มีกลิ่นเหม็น สัตว์และแมลง
ต่าง ๆ ไม่มารบกวน การ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
ทั้งการจัดเก็บของเล่น ของใช้
บนโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของและการ 

9 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

     

หยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 
หากมีวิธีการท างานอย่าง
เป็นล าดับขั้นตอน และ
เหมาะสม 
จะท าให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สิ่งของไม่ 
สูญหายหรือเสียหาย ใช้งาน
ได้สะดวก และไม่เกิด
โรคติดต่อ 

  

2 เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่ง

กาย 

ง  1.1   
ป1/2  
ป1/3 

 
 
 

 
 

 
 

    เสื้อผ้าเป็นสิ่ งที่สวมใส่
เพ่ือปกปิดร่างกาย ช่วยให้
ร่างกายอบอุ่น ส่วนเครื่อง
แต่งกายเป็นสิ่งที่ใช้สวมใส่
เ พ่ื อ ค ว า ม ส ว ย ง า ม   มี
ประโยชน์ต่อการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ 
    เสื้อผ้าและเครื่องแต่ ง
กายใช้ปกปิดร่ า งกาย ให้
อบอุ่น และประดับตกแต่ง
ร่างกายให้สวยงาม เสื้อผ้า
 และเครื่องแต่งกาย  
มีหลากหลายรูปแบบ จึงควร
เลือกให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
โอกาส และสถานที่ 
    การแต่ งกาย เป็ น งาน
อย่างหนึ่งที่นักเรียนต้อง 

9 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้ 
/ ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

     ปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือเป็น
ก า ร ฝึ ก นิ สั ย ที่ ดี ใ น ก า ร
ช่วยเหลือตนเอง ความมี
วินัย มีความรับผิดชอบ และ
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้ปกครอง 

  

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  1 2 10 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

3 งานเกษตร ง  1.1   
 ป1/3 

 
 

 

    งานเกษตรเป็นการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ เพ่ือน าพืช
และสัตว์มาใช้ประโยชน์ ใน
การด ารงชีวิต เช่น ปลูกพืช
ไว้เป็นอาหาร เลี้ยงสัตว์ไว้
เป็นอาหาร ใช้แรงงานสัตว์
ปลูกข้าวหรือลากรถ  
   ง า น เ ก ษ ต ร มี ห ล า ย
ประเภท เช่น การปลูกพืช 
การเลี้ยงสัตว์ การประมง 
และการเกษตรผสมผสาน 
ซึ่งงานเกษตรทุกประเภทให้
ผลผลิตทางการเกษตรที่
สามารถท าประโยชน์ให้กับ
มนุษย์ได้ 
    ง า น เ ก ษ ต ร เ ป็ น ก า ร
เพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้ง
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือน าผลผลิต
ที่ ได้จากการปลูกพืชและ
เลี้ ย งสั ตว์มา ใช้ประกอบ
อาหาร จ าหน่าย หรือแปร
รูป 
    การดูแลรักษาพืชอย่าง
ถูกวิธีเป็นประจ า จะท าให้
พืชเจริญเติบโตได้ดี จนถึง
เวลาที่ให้ผลผลิต 

9 20 
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ที ่ ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

4 งาน
ประดิษฐ์ 

ง  1.1    
ป1/2   
ป1/3 

 
 
 

 
 

 
 

   งานประดิษฐ์เป็นการน า
วัสดุหรือเศษวัสดุที่มีในบ้าน
หรือหาได้ง่ายในท้องถิ่นมา
ท าเป็นของเล่น ของใช้ และ
ของตกแต่ง ประโยชน์ของ
งานประดิษฐ์ท าให้มีของเล่น 
ของใช้  และของประดับ
ต ก แ ต่ ง ไ ว้ ใ ช้ ง า น ช่ ว ย
ป ร ะ ห ยั ด  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น
ครัวเรือน ส่งเสริมให้ เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบชิ้นงาน การพับ
กระดาษเป็นงานประดิษฐ์
อย่างหนึ่งที่ท าให้กระดาษมี
รู ปร่ า ง  และรู ปทรงตาม
ความคิด ของผู้พับ โดยทั่วไป
เป็นการเลียนแบบสิ่งของ
หรือสิ่ งมีชีวิตให้ใกล้ เคียง
ของจริง 
 

9 20 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  2 2 10 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
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รายวิชา การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2    เวลา   40  ชั่วโมง    คะแนนเก็บ   100   คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

1 งานบ้าน ง  1.1   
ป2/1     
ป2/3 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   สมาชิกในครอบครัวมี
บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองที่แตกต่างกัน  การ
ท างานบา้นก็เปน็บทบาท  
หน้าที่ที่ส าคัญของสมาชิก
ในบ้าน และเปน็การฝึก
ลักษณะนสิัยในการ
ท างาน 
   การแต่งกายให้

เหมาะสมจะชว่ย
เสริมสร้างบุคลิกภาพของ
ตนเองให้ดูดี ส่วนการ
จัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายให้เป็นระเบียบ 
จะท าให้สะดวกในการ
หยิบใช้งาน และเปน็การ
ฝึกลักษณะนสิัยในการ
ท างาน 
   การเตรียมการ

ประกอบอาหาร  มี
ขั้นตอนที่ส าคัญตั้งแต่การ
เลือกภาชนะใส่อาหาร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบ  ควรเลือกใช้ให้
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

9 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

2 งานเกษตร ง  1.1   
ป2/2  
   

 
 

 
 

 
 

     การใช้และดูแล
รักษาเครื่องมือเกษตร
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม จะท าให้การ
ท างานประสบผลส าเร็จ 
และมีความปลอดภัยใน
การท างาน 

การเพาะเมล็ด และ
การดูแลแปลงเพาะกล้า
ของพืชแต่ละชนิด จะมี
วิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ออกไป ดังนั้นเราต้อง
รู้จักเลือกใช้เครื่องมือ
เกษตรให้เหมาะสมกับ
งาน เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและช่วยให้พืช
ที่ปลูกเจริญเติบโต 

 
 

 
 
 
 

9 20 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  1 2 10 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

3 งานช่าง  
งาน

ประดิษฐ์ 

ง  1.1   
ป2/2 
ป2/3 
 

 
 
 

 

 งานช่างเป็นงานที่
เกี่ยวกับการดูแลรักษา 
ซ่อมแซม และประกอบ
สิ่งของต่างๆ  ซึ่งในการ
ท างานควรเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
งาน  จึงจะท าให้การ
ท างานส าเร็จ ประหยัด 
และมีความปลอดภัย 

การประกอบของ
เล่น  เป็นงานช่าง
พ้ืนฐานที่สามารถท าได้
ด้วยตนเอง ควรเลือก
เครื่องมือช่าง วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม
เพ่ือให้ประหยัด  และ
เกิดความปลอดภัยใน
การท างาน 

งานประดิษฐ์เป็น
การน าเอาวัสดุและเศษ
วัสดุมาประกอบเป็นสิ่ง
ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
โดยอาศัยกระบวนการ
ออกแบบงานประดิษฐ์
และการวางแผนการ
ท างาน เพ่ือให้ได้งาน
ประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์
ได้ตามความต้องการ
การประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุและเศษวัสดุ 
จะต้องใช้กระบวนการ
ออกแบบงานประดิษฐ์
และการวางแผนการ
ท างาน เพื่อให้ได้งาน 

18 40 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

     ประดิษฐ์ที่ใช้
ประโยชน์ได้ตามความ
ต้องการและช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่าย 

รู้จักของเล่นและ
สิ่งประดิษฐ์จากชาติ
อาเซียน การสร้างของ
เล่นหรือของใช้ 

  

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  2 2 10 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20 
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โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3    เวลา   40   ชั่วโมง    คะแนนเก็บ   100   คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

1 งานบ้าน  ง 1.1  
 ป.3/1 
 ป.3/2 
 ป.3/3 
   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

   การท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง  เป็นการท างานเกี่ยวกับ
การด าเนินชีวิตประจ าวันที่
นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ เช่น  การจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียน  การท าความ
สะอาดกระเป๋านักเรียน  การท า
ความสะอาดรองเท้า  เป็นต้น  
โดยการท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเองมีประโยชน์ในการฝึก
พ่ึงพาตนเองและความมีระเบียบ
วินัย  แบ่งเบาภาระของสมาชิก
ในครอบครัว  
   การท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัว เป็นการท างาน
เกี่ยวกับดูแลรักษาห้องต่าง ๆ 
ภายในบ้าน  เครื่องใช้ในบ้าน  
และบริเวณบ้านให้สะอาด  เป็น
ระเบียบเรียบร้อยด้วยการปัด  
กวาด  เช็ด  ถู  รวมถึงการ
บริการสมาชิกในครอบครัว  
เพ่ือให้บ้านสะอาด  น่าอยู่อาศัย  
สมาชิกทุกคนเกิดความรักใคร่
สามัคคีกัน    เป็นการออกก าลัง 

6 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

     

กายอย่างหนึ่ง  และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคนมา
ท างานบ้าน 
   การท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ส่วนรวม  เป็นการท างาน 
เกี่ยวกับการดูแลรักษา  และท า
ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์  
สิ่งของเครื่องใช้  และสถานที่
สาธารณะซึ่งทุกคนในสังคมใช้
ร่วมกัน  เพ่ือฝึกนิสัยที่ดีในการ
รู้จักเสียสละเพ่ือผู้อื่น  สังคมน่า
อยู่อาศัยเพราะผู้คนพ่ึงพาอาศัย
กันและสิ่งแวดล้อมดีเพราะทุก
คนช่วยกันดูแลรักษา 

  

2 เสื้อผ้า
และ

เครื่อง
แต่งกาย 

ง 1.1  
ป.3/1 
ป.3/2 
ป.3/3 
 

 
 
 
 

 

    การเลือกใช้เสื้อผ้า  ควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศและโอกาส และชุด
ประจ าชาติของอาเซียนที่หนูควร
รู้  เพ่ือให้ผู้สวมใส่มีร่างกาย
แข็งแรง  ไมเ่จ็บป่วยด้วยโรคแพ้
อากาศ  มีความมั่นใจในการเข้า
สังคม  ส่งเสริมบุคลิกภาพ  และผู้
พบเห็นรู้สึกชื่นชม 
   การซ่อมแซมเสื้อผ้า เป็นวิธีการ
ท าให้เสื้อผ้าที่ช ารุดน ากลับมาใช้ได้
อีกครั้ง  ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี   

4 10 
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ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

     

แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและซ่อมแซม
เสื้อผ้าที่ช ารุดชั่วคราว  คือ  
วิธีการเนา และการเนาให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพ ต้องใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของ
ประเทศในอาเซียนที่หนูควรรู้ 
ตรงกับลักษณะงานรวมถึงท างาน
อย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความ 
สะอาดและรอบคอบ อนุรักษ์    
สิ่งแวดล้อม เป็นคุณธรรม 
ลักษณะนิสัยในการท างาน 

  

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  
ป.3/1 
ป.3/2 
ป.3/3 
 

 
 
 
 

 

    การเก็บรักษาอาหารเป็นวิธีการ
เก็บรักษาอาหารสด  อาหารแห้ง 
และอาหารปรุงส าเร็จให้คงสภาพ
เดิม อยู่ระยะหนึ่งโดยไม่เน่าเสีย 
ซึ่งการเก็บรักษาอาหารมีหลาย
วิธีจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของอาหารแต่ละชนิด 
และ เมื่ อ เ ก็ บ รั กษาด้ ว ย วิ ธี ที่
เหมาะสมแล้วจะมีประโยชน์ใน
การยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร
ให้ยาวนานขึ้น ลดการสูญเสีย
คุณค่าทางโภชนาการ  สะดวก
รวดเร็วต่อการน ามาใช้งานและ 

8 20 
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ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

     ประหยัดเงินในการซื้ออาหาร
นอกฤดูกาลมารับประทาน 
  ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบ
อาหา ร  อ าห า รประจ า ช าติ
อา เซี ยน ที่ ควรศึกษาไว้ เป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาหาร
ด้วยตนเอง  นอกจากประโยชน์
ของอุปกรณ์ประกอบอาหารและ
วิธีการประกอบอาหาร  ได้แก่  
ขั้นตอนการประกอบอาหาร  
อนามัยของผู้ประกอบอาหาร
และอนามัย ในการประกอบ
อาหาร  ซึ่งผู้ประกอบอาหารทุก
คนควรเห็นความส าคัญและ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เ พ่ือ ให้
ประกอบอาหารได้อย่างรวดเร็ว  
อาหารน่ารับประทาน  สะอาด
และปลอดภัย 

  

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  1 2 10 
4 งาน

เกษตร 
ง 1.1 
ป.3/1 
ป.3/2 
ป.3/3 

 
 
 
 

 

     การปลูกผักสวนครัวเป็นงาน
เกษตรอย่างหนึ่งที่เราสามารถน า
ผลผลิตมาใช้ประโยชน์ในการ
บริโภคและจ าหน่ายเพ่ือสร้าง
รายได้  ผักสวนครัวที่สามารถ
ปลูกได้เองในครัวเรือนมีหลาย
ชนิด  ซึ่งการปลูกผักสวนครัวให้
ไ ด้ ผ ล ผลิ ต ดี นั้ น ต้ อ ง ใ ช้ วั ส ดุ   
อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน  ท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน
ด้ ว ย ค ว า ม ส ะ อ า ด   ค ว า ม
ร อ บ ค อ บ   แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

6 13 
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ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

5 งานช่าง ง 1.1  
ป.3/1 
ป.3/2 
ป.3/3 

 
 
 
 

 

    การบ ารุงรักษาของเล่นและ
การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว เป็น
การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัว  และส่วนรวมอย่าง
หนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงการใช้
วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือ ตรง
กับลักษณะงานและการท างาน
อย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาดและรอบคอบ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้เวลาว่างให้ 

6 13 
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ที ่
ชื่อหน่วย

การ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

     เกิดประโยชน์  ฝึกลักษณะนิสัยที่
ดีในการเป็นคนละเอียดรอบคอบ 
ประณีต รับผิดชอบและเป็นคน
ช่างสังเกต ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถบ ารุงรักษา
ของเล่นและการซ่อมแซมของใช้
ส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ยืดอายุการ
ใช้งานของของเล่นและของใช้
ส่วนตัว และประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตัว
ใหม่ 

  

6 งาน
ประดิษฐ์ 

ง 1.1  
ป.3/1 
ป.3/2 
ป.3/3  
 

 
 
 
 

 

    รู้จักของเล่นและสิ่งประดิษฐ์
จากชาติอาเซียน  การสร้างของ
เล่นหรือของใช้อย่างเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการรวบรวมข้อมูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือสร้างและ
ประเมินผล ท าให้ผู้เรียนท างาน
อย่างเป็นกระบวนการภาพร่าง 2 
มิติหรือภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย 
ด้านกว้าง ด้านยาว เป็นการ
ถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นการเลือกสิ่งของ
เครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิตสังคม  
สิ่งแวดล้อม การน าสิ่งของ
เครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ าเป็นส่วน
หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด 

6 14 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  2 2 10 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

หมายเหตุ    อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20  
 
 



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 72 
 
 

โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4    เวลา   40   ชั่วโมง    คะแนนเก็บ   100   คะแนน 

ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน     
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน  
(100) 

1 การ
ด ารงชีวิต

ของ
ครอบครัว 

ง  1.1   
ป4/1   
ป4/2  
ป4/3   
ป4/4 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   การท างานให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นการท างานตามล าดับอย่าง
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างาน  เช่น  การดูแลของใช้
ส่วนตัว 
   การจัดเก็บ สิ่งของเครื่องใช้ 
การจัดตู้เสื้อผ้า 
-  การวางแผนการท างาน 
-  การปฏิบัติงานตามแผน 
-  การประเมินผลการท างาน 
   การจัดโต๊ะเขียนหนังสือและ
การจัดกระเป๋านักเรียน 
-  การวางแผนการท างาน 
-  การปฏิบัติงานตามแผน 
-  การประเมินผลการท างาน 
   การสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่น
ในบ้าน 
-  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกใน
บ้าน พ่อ แม่ นักเรียน 
-  การสร้างความสัมพันธ์ตาม
มารยาทและหน้าที่ของตน 
   มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
มารยาทในการใช้ห้องเรียน 
 

10 
 
 
 
 
 

20 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

        มารยาทในการใช้ห้องน้ า ห้อง
ส้วม 
  การใช้พลังงานและทรัพยากร
ในการท างาน 
-  การใช้น้ าอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า-  การใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

  

2 งานบ้าน ง  1.1   
ป4/1    
ป4/2  
ป4/3  
ป4/4 
 

 
 
 
 
 

 

    การซ่อมแซมเสื้อผ้า 
-  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซม
เสื้อผ้า และประโยชน์ของการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า 
   วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
1  การเนา 
2  การด้น 
     - ด้นตะลุย 
     -ด้นถอยหลัง 
3  การสอย 
     - สอยธรรมดา 
     - สอยซ่อน 
4  การติดกระดุมและการติด
ตะขอ 
   ประโยชน์ของการซ่อมแซม
เสื้อผ้า 
   การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า 
วิธีการขจัดครอบรอบเปื้อนต่าง ๆ 

8 20 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  1 2 10 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

3 อาหารดีมี
คุณค่า 

ง  1.1  
ป.4/1  
ป.4/2   
ป.4/3 
ป.4/4 

 
 
 
 
 
 

 การเลือกรับประทานอาหาร 
-  อาหารคืออะไร  ท าไมจึงต้อง
เลือกรับประทานอาหาร ประเภท
ของอาหารตามหลักโภชนาการ 
 -อาหารประจ าชาติของ อาเซียน
ที่หนูควรรู้   . 
การปฏิบัติตนและมารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
การประกอบอาหารคาวหวาน
และเครื่องดื่ม 
 

4 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

 

4 งานเกษตร ง  1.1   
ป4/1   
ป4/2 
ป4/3  
ป4/4 

 
 
 
 
 
 
 

 การปลูกพืช 
- ความส าค ญของการปลูกพืช 
-เครื่องมือและวิธีการใช้อย่าง
ปลอดภัย 
-ความรู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ย 
-การปลูกพืชผักทั่วไป 
-วิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษา 
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของผลผลิตและ
การจัดการผลผลิต 
-การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
-ความส าคัญของไม้ดอกไม้
ประดับ 
-ไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆ 
--การปลูกและการดูแลรักษา 

4 8 
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ที ่
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

5 งานช่าง ง 1.1  
ป.4/1  
ป.4/2 
ป.4/3  
 ป.4/4 

 
 
 
 
 

 

การจัดการผลผลิต 
การก าจัดศัตรูพืช 
การท าน้ าสกัดสมุน ไพร เ พ่ือ
ป้องกันการก าจัดศัตรู พืชรู้ จั ก
อุปกรณ์ช่างประจ าบ้านและวิธีใช้ 
การ เก็บรั กษาบ า รุ ง อุปกรณ์  
เครื่องมือช่างประจ าบ้าน 

4 8 

6 งาน
ประดิษฐ์ 

ง 1.1  
ป4/1 
ป4/2 
ป4/3 
ป4/4 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

-ความส าคัญของงานประดิษฐ์ 
-หลักการปฏิบัติงานประดิษฐ์ 
-กระบวนการของการประดิษฐ์ 
-การประดิษฐ์ของใช้และของ
ตกแต่งจากใบตอง 
-การประดิษฐ์ของใช้และของ
ตกแต่งจากกระดาษ 

3 8 

7 งานธุรกิจ
และอาชีพ 

ง  2.1   
ป4/1    
 

 
 
 

 

-การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว 
ความหมายและความส าคัญของ
อาชีพ 
-การสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ O-
TOP 
-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดต่างๆ 
ข้าวหลาม 
ผลิตภัณฑ์เบญจรงค์และเซรามคิ 
ผลิตภัณฑ์ไทยทรงด า 

3 8 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  2 2 10 
รวมทั้งสิ้นตลอดป ี 40 100 

หมายเหตุ  อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20 
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โครงสร้างรายวิชา  การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5     เวลา  40  ช่ัวโมง   คะแนนเก็บ   100   คะแนน 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1 งานบ้าน
น่ารู้ 

ง 1.1   
ป5/1   
ป5/2                 

 
 
 

 
 

 
 

การท างานบ้าน 8 20 
    ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของ 

  

การปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ท างาน 

  

ตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้   
     -  งานซ่อมแซมเสื้อผ้า   
     -  งานดัดแปลงเสื้อผ้า   
     -  การถนอมอาหาร   
     -  การปลูกพืช   
     -  การท าบัญชีครัวเรือน   
    ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงาน 

  

และระบบคนเพ่ือให้ท างาน
ส าเร็จตาม 

  

เป้าหมาย   
     -  การจัดโต๊ะอาหารและ
ห้องครัว 

  

     -  การท าความสะอาด
ห้องน้ า 

  

    -  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของ
ใช้ในบ้าน 

  

     -  การประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่ง 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

2 ลักษณะ
นิสัยที่ดีใน
การ
ท างาน 

ง 1.1   
ป5/3  

 
 

 

         จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น 

6 10 

3 มารยาท
ในการ
ท างาน 

ง 1.1  
ป5/4  

 
 

 

      -  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 4 10 
 
 
 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  1 2 10 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

4 วิวัฒนาการ 
งานช่าง 

ง 1.1   
ป5/1 
ป5/2 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 6 10 
   - การน าความรู้ทักษะและ
ทรัพยากรใน 
     ท้องถิ่นมาสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้เพ่ือ 
     สร้างรายได้ของดีใน
ท้องถิ่นโดยผ่าน 
     กระบวนการเพ่ือ
แก้ปัญหาสนอง        ความ
ต้องการหรือเพ่ิม
ความสามารถ 
   ในการท างานของมนุษย์ 
  ความคิดสร้างสรรค์มี  4  
ลักษณะ 
   -  ความคิดริเริ่ม 
   -  ความคล่องในการคิด 
   -  ความยืดหยุ่นในการคิด 
   -  ความคิดละเอียดลออ 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน
การ

เรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

5 อาชีพที่
สุจริต 

ง 2.1   
ป5/1 

 
 
 

   อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
    -  ค้าขาย 
    -  เกษตรกรรม 
    -  รับจ้าง 
    -  รับราชการ  พนักงาน
ของรัฐ 
    -  อาชีพอิสระ 
  ความแตกต่างของอาชีพ 
    -  รายได ้
    -  ลักษณะงาน 

    -  ประเภทกิจการ 

8 20 

6 งานอาชีพ ง 2.1   
ป5/2 

 
 
 
 

 ข้อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพ 
   -  ท างานไม่เป็นเวลา 
   -  การยอมรับนับถือจาก
สังคม 
   -  มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง 
ผลิตภัณฑ์ O-TOP  เพ่ิมอาชีพ 

4 10 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  2 2 10 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
หมายเหตุ  อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20 
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โครงสร้างรายวิชา  การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6     เวลา  40  ช่ัวโมง   คะแนนเก็บ   100   คะแนน 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

1. งานบ้าน ง 1.1  
 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

1. การดูแลรักษาสมบัติภายใน
บ้านประเภทเครื่องเรือนและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะ
ช่วยยืดอายุเครื่องเรือนและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้นาน 
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อเครื่องเรือนและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ 
2. การท างานร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผู้อื่นอย่างมี
มารยาทที่ดีต่อกัน จะช่วยให้
งานส าเร็จราบรื่นเพราะทุกคนมี
ความสบายใจในการท างาน 
และให้ความร่วมมือในการ
ท างานเป็นอย่างดี 
 - การดูแลรักษาสมบัติภายใน
บ้าน 
 - มารยาทในการท างานกับ
สมาชิกในครอบครัว 
 
 
 
 

7 
 

16 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

2. เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่ง

กาย 

ง 1.1  
 ป.6/1 

  

 
 

 
 

 
 

 การซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดไม่
มากทันทีที่พบ ด้วยการปะและ
การชุนจะช่วยให้เสื้อผ้าน า
กลับมาใช้งานได้อีก และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เสื้อผ้าใหม่ 
-การซ่อมเสื้อผ้าด้วยการปะและ
การชุน 

 

4 
 

8 

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1  
 ป.6/1 
 ป.6/2 
 ป.6/3 

 
 
 
 

 
 

 
 

 การจัดอาหารให้กับสมาชิกใน
ครอบครัว ต้องมีคุณค่าทาง
อาหารครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะสม
กับเพศและวัย มีปริมาณ
เพียงพอกับจ านวนสมาชิก และ
น่ารับประทาน  การเตรียม 
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ให้สมาชิกในครอบครัวอย่างถูก
วิธีต้องมีการวางแผนเพ่ือ
ประหยัดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  
- การเตรียม ประกอบอาหาร
และเครื่องดื่มให้สมาชิกใน
ครอบครัว 
-การจัดอาหารให้สมาชิกใน
ครอบครัว 

7 16 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  1 2 10 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

4 งานเกษตร ง 1.1  
 ป.6/1 
 ป.6/2 

 ป.6/3 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 การเลี้ยงสัตว์มีข้ันตอนที่ส าคัญ 
ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์ การให้
อาหาร และการดูแลป้องกันโรค
สัตว์ ซึ่งจะช่วยให้สัตว์เลี้ยง
เจริญเติบโต มีคุณภาพดี และ
น าผลผลิตไปใช้ประโยชน์ได้ 
การเลี้ยงสัตว์มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ท างาน 4 ขั้นตอน  ได้แก่ การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนใน
การท างาน การปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน  และการ
ประเมินผลการท างาน 

 -การเลี้ยงปลาสวยงาม 

5 
 

11 

5. งานช่าง ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 

 
 

 
 
 
 

การติดตั้งและประกอบของใช้
ในบ้านเริ่มจากศึกษาคู่มือของ
สิ่งของนั้น ๆ และลงมือติดตั้ง
และประกอบ ซึ่งสิ่งของ
เครื่องใช้ที่สามารถติดตั้งและ
ประกอบเองเช่น หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า  โคมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ  
-การติดตั้งประกอบของใช้ใน
บ้าน 

6 13 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐาน 
การเรียนรู้/
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ต้องรู้ 

ตัวช้ีวัด 
ควรรู้ 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
(100) 

6 งาน
ประดิษฐ์ 

ง 1.1  
 ป.6/2 
ง 2.1  
ป.6/1 
ป.6/2 
ป.6/3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การวางแผนสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ และวิธีการ
เพ่ือแก้ปัญหาหรือเพ่ิม
ความสามารถในการท างานของ
มนุษย์ 
   การประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว
หรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่
มีคุณภาพควรประยุกต์ใช้
ความรู้เกี่ยวกับทักษะการสร้าง
ชิ้นงานแผนที่ความคิด  
-ทักษะการสร้างชิ้นงาน  
-แผนที่ความคิด 
 

7 
 

16 

ทบทวนและสอบปลายภาคเรียนที่  2 2 10 
รวมทั้งสิ้นตลอดปี 40 100 

 
หมายเหตุ  อัตราส่วนของคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาคเรียน  80 : 20 
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ส่วนที่ 5    
การจัดการเรียนรู้และการวัด 

และประเมินผล 
 



 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม  Anuban Nakhon Pathom School   : World-Class Standard School          หน้า 85 
 
 

  

 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ 

   การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
  การพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้มีคุณสมบัติ  ตามเป้าหมายหลักสูตร และเพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน ครูผู้สอนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เทียบเท่ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ พยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ในบริบทประจ าวันที่สอดคล้องกับความสนใจและพัฒนาการของผู้เรียน  จะเป็น
ผลดีต่อผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้  พัฒนาทักษะการท างานให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ปลูกฝัง
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้ผู้เรียนสามารถพ่ึงตนเอง  ด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  
 
กระบวนการเรียนรู้ 
    การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติวิชา  เป็นเครื่องมือที่จะน าพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้ที่
จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้   กระบวนการคิด กระบวนการ
ทางสังคม กระบวนการท างานกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติลงมือท าจริง  กระบวนการจัดการ  กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

  กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา เพราะจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลวิธีการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ดังนี้ 

 1) จัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรียนคือ  ต้องมีความรู้  ทักษะ / กระบวนการ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
 2)  การจัดการเรียนรู้  โดยผู้สอนสามารถน าความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม จาก
สาระภายในกลุ่มมาบูรณาการกันได้  หรือน าสาระจากกลุ่มวิชาอ่ืนมาบูรณาการกับสาระของกลุ่มการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีก็ได้ 
 3)  จัดการเรียนรู้ได้ทั้งภายในชั้นเรียน  นอกชั้นเรียน  โดยจดัในสถานปฏิบัติงานแหล่งสถานวิทยาการ      
สถานประกอบการ  สถานประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ 
 4)  จัดการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรียน  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์  
ความส าคัญ  เห็นคุณค่า  ย่อมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

 ส่วนที่ 5   การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
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 5)  จัดการเรียนรู้โดยผู้สอนต้องค านึงถึงความต้องการ  ความสนใจ  ความพร้อมทางร่างกาย อุปนิสัย  
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
1)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือท างานจริง ๆ  มีข้ันตอนอย่างน้อย ๔ ขั้นตอน คือ 

  1.1  ขั้นศึกษาและวิเคราะห์ 
  1.2  ขั้นวางแผน 
  1.3  ขั้นปฏิบัติ 
  1.4  ขั้นประเมิน / ปรับปรุง 
 2)  การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า  เป็นการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่สนใจจาก
แหล่งความรู้ต่าง ๆ 
 3)  การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย 
  3.1  ครูผู้สอนสร้างกิจกรรม  โดยที่กิจกรรมนั้นอาจจะเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของผู้เรียน  หรือเป็น
กิจกรรมใหม่  หรือเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันก็ได้ 
  3.2  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากข้อ 3.1  โดยการอภิปราย การศึกษากรณีตัวอย่าง หรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
  3.3  ผู้เรียนวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม  ว่าเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
  3.4  สรุปผลที่ได้จากข้อ 3.3  เพ่ือน าไปสู่หลักการ / แนวคิดของสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
  3.5  น าหลักการ / แนวคิดจากข้อ 3.4  ไปใช้กับกิจกรรมใหม่ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์ใหม่
ต่อไป 
 4)  การเรียนรู้จากการท างานกลุ่ม  เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหา  กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ  ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จ 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้อง
ได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน  
ระดับสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูล และสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
  

การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต   การตรวจผลงาน  การประเมินโครงงาน  การประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน  
แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือน
ประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มี  การสอนซ่อมเสริม  
   การวัดและประเมินผล   เป็นการตรวจสอบว่า  ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้า ในการเรียนรู้  อันเป็นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมใน
ด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดผู้สอนต้องตระหนักว่าการจัดกิจกรรมเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการเดียวกัน และจะต้องวางแผนไปพร้อม ๆ กัน 

แนวทางการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.    ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้และความคิด  ความสามารถ  ทักษะและกระบวนการเจตคติ   
       คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2.    วธิีการวัดและประเมินผลต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
3.    ต้องเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลตามความเป็นจริง  และต้องประเมินผล  
       ภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ 
4     ผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องน าไปสู่การแปลผลและข้อสรุป 
      ที่สมเหตุสมผล 
5.    การวัดและการประเมินผลต้องมีความเที่ยงตรงและเป็นธรรม  ทั้งในด้านของวิธีการวัด  

                โอกาสของการประเมิน 
 

 เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวัด  และประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และจะต้องเป็น
เครื่องมือที่มุ่งวัดคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด ซึ่งสามารถแบ่งพฤติกรรมที่
ผู้เรียนแสดงออกได้ 3  ด้าน  คือ ด้านความรู้  ด้านทักษะ / กระบวนการ  ด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม  
ส าหรับเครื่องมือวัดพฤติกรรมทั้ง ๓ ด้านนั้น  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1.  เครื่องมือ และวิธีการวัดด้านความรู้  (Knowledge)  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมของผู้เรียน  
หลังจากท่ีผู้เรียนผ่านการเรียนรู้  ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสมองและปัญญาของผู้เรียนเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว  
และการอาชีพ  อาจแบ่งพฤติกรรมเหล่านี้ออกเป็น 6 ขั้นด้วยกัน  คือความรู้ความจ า ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์ และการประเมินค่า  โดยมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผล  ดังนี้  

   1.1  การซักถาม  เป็นการตั้งค าถามของครูเพ่ือซักถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม  เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจ และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับงานที่ท า  โดยลักษณะของการซักถามอาจให้ผู้เรียนบอก เล่า สรุปให้เหตุผล 
วิเคราะห์ หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนควรให้เหมาะสมกับระดับชั้นและสิ่งที่ต้องการวัด  โดยอาจท าการ
ก าหนดกรอบค าถามอย่างกว้าง ๆ ไว้ก่อน  ซึ่งการใช้ค าถามซักถามสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมการเรียน  
จนกระท่ังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือในโอกาสที่เหมาะสม 

   1.2  แบบทดสอบ  เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้วัดพฤติกรรม   ด้านความรู้   ความจ า   ความเข้าใจ  การ
น าไปใช้  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบอัตนัย คือ ให้ผู้เรียนคิดหา
ค าตอบเอง       ซึ่งค าตอบที่ถูกอาจมีมากกว่า 1 ค าตอบ  หรือเป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  และ
แบบทดสอบแบบปรนัย  ที่มีค าตอบแน่นอนซึ่งแบบทดสอบปรนัยนั้นมีหลายประเภท  เช่น แบบเลือกตอบ  แบบจับคู่  
แบบถูก – ผิด  แบบเติมค าสั้น ๆ   แบบเรียงค าตอบ  เป็นต้น  ซึ่งแบบทดสอบนั้น  สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อน
และหลังกิจกรรมการเรียนรู้   

   1.3  แบบฝึกหัด  เป็นเครื่องมือที่สะดวกและง่ายในการวัดและประเมินผลผู้เรียน  โดยประกอบด้วยข้อ
ค าถามประเด็นการค้นคว้าหรือหัวข้อ ให้ผู้เรียนเขียนค าตอบหรือแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เรียนเพ่ือเป็นการทบทวน  
ส่งเสริมความสามารถ  ตลอดจนค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียนระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือเสร็จสิ้นกิจกรรมการ
เรียนรู้            ซึ่งแบบฝึกหัดจะมีลักษณะเหมือนกับแบบทดสอบ  คือ  มีทั้งแบบอัตนัย และแบบปรนัย  แต่ต่างกัน
ตรงที่แบบฝึกหัดสามารถ ให้ผู้เรียนไปค้นหาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้  ซึ่งการใช้แบบฝึกหัดในการวัดและ
ประเมินผลนั้น  ครูผู้สอนอาจให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในเวลาเรียน  นอกเวลาเรียน  หรือเป็นการบ้านแล้วแต่ความ
เหมาะสม 

   1.4  บัตรก าหนดสถานการณ์  เป็นการน าข้อความที่มีสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ท่ีใกล้เคียงกับภาระงานที่
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  แล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้ความรู้  ความเข้าใจ หรือความคิดรวบ
ยอดที่ตนเองมีอยู่  ซึ่งครูอาจเตรียมข้อความหรือสถานการณ์ไว้หลาย ๆ สถานการณ์  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษา  
ค้นคว้า  หรืออภิปรายโดยเครื่องมือบัตรก าหนดสถานการณ์นี้สามารถให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ 

   1.5  แฟ้มสะสมงาน    เป็นวิธีการประเมินที่สะท้อนภาพความสามารถที่แท้จริงหรือผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ความ
พยายาม และพัฒนาการของผู้เรียน โดยเป็นการรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ อันได้แก่ ผลงานหรือหลักฐานของผู้เรียน
ที่ได้ปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบ ซึ่งมุ่งหวังที่จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งความพยายาม การจัดท าแฟ้มสะสมงานจะเน้นบทบาทของผู้เรียนในการวาง
แผนการสร้างผลงาน และการประเมินความก้าวหน้าของตนเองจากผลงานได้ โดยครูผู้สอนปฏิบัติตามแผน ประเมินผล
งาน ปรับปรุงผลงานตนเองเป็นระยะ และการน าเสนอผลงานที่สะสมไว้   
 ในส่วนของการใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินความสามารถในด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิดรวบยอด
นั้น อาจด าเนินการโดยให้ผู้เรียนท าการสรุปแนวคิดหรือศึกษาค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม หรือการอภิปรายร่วมกันในห้อง ใน
แต่ละชิ้นงานของผู้เรียนโดยมีครูผู้สอน เป็นผู้ที่คอยประสานงานและให้ความช่วยเหลือ แล้วจึงน าหลักฐานที่เก็บสะสมไว้
ในแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ครูและผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้น 
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   1.6  การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัตินั้น เป็นสถานการณ์จริงใกล้เคียงกับชีวิตจริง (Real life) ซึ่งเป็นงานที่
ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) โดยเป็นสถานการณ์ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถและขั้นตอน
การด าเนินที่หลากหลาย ซึ่งในการวัดและประเมินผลในด้านความรู้โดยใช้การประเมินในสภาพที่แท้จริงนั้นจะท าการวัด
ได้จากการตรวจสอบแนวคิด และหลักการที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละสถานการณ์ โดยอาจได้ข้อมูลจาก   
หลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การซักถาม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานผู้เรียน 
  2.  เครื่องมือวัดด้านทักษะและกระบวนการ (Procedure Skills) เป็นเครื่องมือท าการวัดและประเมิน
พฤติกรรมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่แสดงออกให้เห็นถึงนิสัยในการท างานหรือกิจกรรมใดๆ อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
การตระหนักในปัญหาและความจ าเป็น การคิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเป็นระบบ การสร้างทางเลือกที่หลากหลาย การ
ประเมินและเลือกทางเลือก ก าหนดและล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ การปฏิบัติอย่างชื่นชม การประเมินระหว่างการ
ปฏิบัติการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และการประเมินผลรวมเพ่ือให้เกิดความภูมิใจ เป็นต้น โดยเป็นการแสดงออกที่
ผสมผสานระหว่างพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด ด้านทักษะการปฏิบัติ เจตคติ และคุณธรรมอย่างเป็นระบบ บ่งบอกให้
เห็นนิสัยที่เป็นคนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งในการวัดและประเมินนั้นสามารถด าเนินการวัดและประเมินใน
ทุกกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนอกจากจะท าการวัดทักษะและกระบวนการท างานของผู้เรียนแล้ว ยัง
สามารถท าการวัดคุณลักษณะที่ดี ในการท างานของผู้เรียนอีกด้วย เช่น ความสะอาด ความเรียบร้อย ความประหยัด 
และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น โดยมีเครื่องมือในการวัดและการประเมินผล ดังนี้ 

   2.1  การสังเกตพฤติกรรม  การสังเกตเป็นการวัดพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงทักษะและกระบวนการนั้น  
สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่เริ่มการวางแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ และเสร็จสิ้นการเรียนรู้ 
โดยสิ่งที่ท าการสังเกตนั้นควรคลอบคลุมพฤติกรรมในด้านทักษะและกระบวนการในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด ซึ่งในการแปลผลการสังเกตอาจใช้วิธีการอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ก็ได้ ซึ่งในการใช้เทคนิคการสังเกตนั้นจะต้องใช้
เครื่องมือที่ส าคัญช่วยในการสังเกตดังต่อไปนี้ 
  2.1.1) แบบตรวจสอบรายการ การใช้แบบตรวจสอบรายการในการวัดพฤติกรรมด้านทักษะและ
กระบวนการนั้นจะประกอบไปด้วยรายการของพฤติกรรมในแต่ละขั้นตอนหรือกระบวนการที่เกิดขึ้น พฤติกรรมแต่ละ
พฤติกรรมต้องมีความชัดเจน โดยผู้สังเกตสามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องวิจารณญาณ
ในการตัดสินใจมากนัก ผู้ประเมิน ท าหน้าที่สังเกตกระบวนการหรือผลการเรียนของผู้เรียนแต่ละคน แล้วบันทึกผลหรือ
ท าเครื่องหมายลงในแต่ละรายการว่า เกิด ไม่เกิด หรือ ท า ไม่ท า เป็นต้น ซึ่งแบบตรวจสอบรายการนี้สามารถจ าแนก
ออกเป็นส่วนประกอบหรือขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น การออกแบบ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์  
การด าเนินงานตามข้ันตอน เป็นต้น 
   2.1.2) มาตรประมาณค่า (ครูด าเนินการ) การใช้มาตรประมาณค่าในการวัดด้านนี้ จะต้องประกอบด้วย
รายพฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามารถและทักษะในการท างาน นิสัยในการท างน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ส าหรับครูผู้สอนท าการตัดสินพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นปริมาณตามมาตราที่ก าหนดไว้ ปริมาตรตามมาตราที่ได้
เป็นการสะท้อนถึงระดับคุณค่าหรือคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน โดยการวิเคราะห์จากมาตรประมาณค่านั้น โดยทั่วไปนิยม
รวมคะแนนที่แสดงระดับคุณค่าหรือคุณภาพจากแต่ละรายการ หรือคุณลักษณะเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม โดยสามารถ
แปลผลได้ทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม 
  2.1.3)  การจดบันทึกพฤติกรรม การจดบันทึกพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะและกระบวนการปฏิบัติงาน
ของผู้เรียนนั้น เริ่มตั้งแต่การวางแผนการท างาน การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์   การด าเนินงานตามข้ันตอน ผลการด าเนินการ 
และการน าเสนอผลงาน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีโอกาสสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนการสอน
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อยู่ตลอดเวลา จากการสังเกตจะช่วยบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้านทักษะและ
กระบวนการ  ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้      ใน
การสังเกตเพ่ือน ามาจดบันทึกนั้น ควรจดบันทึกแบบเป็นปรนัยทันทีหลังการสังเกตและควรท าการสังเกตเพ่ือการจด
บันทึกอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลการจดบันทึก ครูผู้สอนควรสร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือค้นหา
รูปแบบหรือแบบแผนพฤติกรรมด้านทักษะและกระบวนการของผู้เรียน 

  2.2  แบบประเมินการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) แบบประเมินการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการตัดสินคุณค่าเกี่ยวกับความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้เรียน คุณภาพของผลงานและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานของผู้เรียน อันได้ แก่ความสะอาด ความเรียบร้อย ความประหยัด ความมุ่ งมั่น และการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น โดยกิจกรรม โครงงาน หรือชิ้นงาน (Task) ที่ผู้เรียนปฏิบัตินั้นเป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนเป็นผู้
มอบหมายหรือตกลงร่วมกันกับผู้เรียนโดยอาจเป็นชิ้นงานรายบุคคลรายกลุ่มหรือผสมระหว่างกลุ่มและบุคคลก็ได้ ซึ่งใน
แบบประเมินการปฏิบัติงานนั้นจะก าหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน คุณภาพของผลผลิต ซึ่งในแต่ละ
ผลผลิตจะมีตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพแตกต่างกันไป และรายการพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้
ครูผู้สอนท าการประเมินการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของผู้เรียน ผลงานของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน โดยในแต่ละรายการจะมีเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ที่แตกต่างกัน โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น
อาจจะได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การซักถาม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงานผู้เรียน เป็นต้น 
   2.3  การประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินที่เหมาะสมกับ  การวัดประเมิน
พฤติกรรมในด้านทักษะและกระบวนการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะงานหรือกิจกรรม   ที่ปฏิบัตินั้น  เป็นสถานการณ์จริง
หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง โดยเป็นสถานการณ์ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ และขั้นตอนการด าเนินที่หลากหลาย แต่
ในวิธีการประเมินของการประเมินตามสภาพที่แท้จริงนั้นไม่แตกต่างจากการประเมินการปฏิบัติงาน คือ มีการก าหนด
รายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน คุณภาพของผลผลิต ซึ่งในแต่ละผลผลิตจะมีตัวที่บ่งบอกถึงคุณภาพแตกต่าง
กันไป และรายการพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยให้ครูผู้สอนท าการประเมินการด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนของผู้เรียน โดยแต่ละรายการจะมีเกณฑ์ในการประเมิน (Rubric) ที่แตกต่างกัน แต่การประเมินตามสภาพจริง
อาจมีความยุ่งยากและซับซ้อนกว่าเนื่องจากจะต้องท าการวัดและประเมินพฤติกรรมทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสถานการณ์เดียวกัน 

  2.4  การซักถาม การใช้การซักถามในการวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการนั้น ผู้สอนจะตั้งค าถามเพ่ือถาม
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงทักษะและกระบวนการในการท างานของผู้เรียน
ในด้านการออกแบบหรือวางแผนการใช้ความรู้หรือทักษะในการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลผลิตหรือผลงานการปฏิบัติงาน 
การน าเสนอผลงานซึ่งการใช้ค าถามซักถามสามารถวัดตั้งแต่เริ่มกิจกรรมระหว่างกิจกรรมการเรียนหรือสิ้นสุดกิจกรรม
การเรียนรู้ก็ได้โดยลักษณะของการซักถามอาจให้ผู้เรียนพูดหน้าห้องหรือสอบถามผู้เรียนเป็นการส่วนตัว ซึ่งควรให้
เหมาะสมกับระดับชั้นและผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด 
   2.5  การสัมภาษณ์ ผู้สอนสามารถน าการสัมภาษณ์มาใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งส าหรับการวัดพฤติกรรมใน
ด้านทักษะและกระบวนการของผลการเรียนรู้ด้านต่างๆของผู้เรียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมภาษณ์สามารถใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสริมข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบและการสังเกตได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งจะท าให้ข้อมูลผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม 
   2.6  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) การใช้แฟ้มสะสมงานในการประเมินทักษะและกระบวนการ
ในการท างานนั้น ในแต่ละกิจกรรมหรือชิ้นงานนั้น ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนในการออกแบบเครื่องมือและก าหนดเกณฑ์ใน
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การประเมินความสามารถในการประเมินคุณภาพผลงาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของตนเอง แล้วจึงท าการ
ประเมินผลตนเองในขณะเดียวกันครูผู้สอนและผู้ปกครองก็ท าการประเมินผลงานของผู้เรียนโดยท าการเปรียบกับเกณฑ์
การประเมินที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ที่คอยประสานงานและให้ความช่วยเหลือ แล้วจึงน าหลักฐานหรือ
ผลการประเมินเหล่านี้เก็บสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 

3.  เครื่องมือวัดด้านเจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม  (Affective) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมตามตัวชี้วัดที่
แสดงออกเกี่ยวกับอารมณ์ หรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นความเชื่อ การกระท า บุคคล วัตถุสิ่งของ
หรือสถาบัน โดยพฤติกรรมเหล่านี้ได้แก่ ความสนใจ ความรู้สึก ค่านิยม เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ประหยัด อดออม เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ มีวินัย
ในการท างาน  การเห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต และตระหนักถึงความส าคัญของสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งในการวัด
และประเมินนั้น สามารถวัดและประเมินได้ ตั้งแต่เริ่มต้น กิจกรรมการเรียนรู้จนเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนโดยมีเครื่องมือ
ในการวัดและประเมินดังนี้ 

   3.1  การซักถาม เป็นการใช้ค าถามของครูผู้สอนเกี่ยวกับความสนใจ ความรู้สึก และเจตคติของนักเรียนที่มี
ต่อภาระงานงานที่ปฏิบัติ การวางแผนปฏิบัติงาน และกระบวนการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลงานที่ได้
ปฏิบัติ โดยครูผู้สอนสามารถซักถามผู้เรียนได้ถูกระยะของการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการท างาน การท างาน
ตามขั้นตอน และการน าเสนอผลงานโดยลักษณะของการซักถามอาจให้ผู้เรียนพูดหน้าห้องหรือการทดสอบผู้เรียนเป็น
การส่วนตัว ซึ่งควรให้เหมาะสมกับระดับชั้นและผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด โดยอาจท าการก าหนดกรอบค าถามอย่าง
กว้าง ๆ ไว้ก่อน 

   3.2   การสังเกตพฤติกรรม  ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีพฤติกรรมหลายอย่าง  ที่ไม่สามารถวัดได้
โดยตรงด้วยแบบทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงต้องอาศัยการสังเกตพฤติกรรมเข้ า
ช่วย                ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้เหล่านี้มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องน ามาพิจารณาในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน และถ้าผู้ประเมินหรือผู้สอนใช้อารมณ์  หรือความรู้สึกมาเป็นเครื่องตัดสินย่อมเสี่ยงต่อข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับหลักความยุติธรรมของการประเมิน ดังนั้นการสังเกตยังเป็นเครื่องมือสามารถวัดพฤติกรรมที่ไม่สามรถวัดได้ด้วย
แบบทดสอบและมีความน่าเชื่อถือ โดยสิ่งที่ท าการสังเกตนั้นควรครอบคลุมองค์ประกอบพ้ืนฐานของผลการเรียนรู้นั้น ไม่
ควรเน้นจุดใดจุดหนึ่งมากเกินไป การแปลผลการสังเกตนั้นอาจใช้วิธีอิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ก็ ได้  ซึ่งในการใช้เทคนิคการ
สังเกตนั้นต้องใช้เครื่องมือที่ส าคัญช่วยในการสังเกตดังต่อไปนี้ 

3.2.1)  แบบตรวจสอบรายการ  แบบตรวจสอบรายการเป็นเครื่องมือวัด  และประเมินผลที่ 
ประกอบไปด้วยรายการข้อความของพฤติกรรมที่เป็นตัวแทนของผลการเรียนรู้ที่ต้องการวัด ข้อความแต่ละข้อความต้อง
มีความชัดเจน โดยผู้สังเกตสามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องวิจารณญาณในการตัดสินใจ
มากนัก   ผู้ประเมินท าหน้าที่สังเกตกระบวนการหรือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน แล้วบันทึกผลหรือท าเครื่องหมาย
ลงในแต่ละรายการว่า เกิด ไม่เกิด หรือท า ไม่ท า เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบตรวจสอบรายการนั้นนิยมระบุ
ถึงรายพฤติกรรมที่เกิดและพฤติกรรมที่ยังไม่เกิดส าหรับการวินิจฉัยผลการเรียนรู้และปัญหาของกิจกรมการเรียนรู้ 
นอกจากนี้อาจน าผลจ านวนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของนักเรียนมาจัดอันดับเปรียบเทียบว่าใครเกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา
มากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ เป็นต้น 

3.2.2)  มาตรประมาณค่า (ครูผู้สอนด าเนินการ) มาตรประมาณค่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ 
ประกอบกับการสังเกต นิยมน าไปใช้ในการประเมินกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องอาศัย
วิจารณญาณในการตัดสิน เช่น ผลการเรียนรู้ด้านอารมณ์ - ความรู้สึก ทัศนคติ ความสนใจ ความซาบซึ้ง คุณธรรม 
จริยธรรม เป็นต้น โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ที่บันทึกการประเมินค่าพฤติกรรมที่เป็นตัวแทนของผลการเรียนของผู้เรียนที่
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ต้องการวัดลงในมาตรประมาณค่าซึ่งมาตรประมาณค่าประกอบด้วยรายการคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ส าหรับน ามา
ตัดสินเป็นปริมาณตามมาตราที่ก าหนดไว้ เช่น 1-2-3-4-5 หรือมากที่สุด – มาก – ปานกลาง – น้อย - น้อยที่สุด เป็นต้น 
ปริมาตรตามมาตราที่ได้เป็นการสะท้อนถึงระดับคุณค่าหรือคุณภาพของสิ่งที่ประเมิน โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จาก
มาตราประมาณค่านั้น โดยทั่วไปนิยมรวมคะแนนที่แสดงระดับคุณค่าหรือคุณภาพจากแต่ละรายการหรือคุณลักษณะเข้า
ด้วยกันเป็นคะแนนรวม ซึ่งสามารถแปลผลได้ทั้งแบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม 

3.2.3)  การจดบันทึกพฤติกรรม  การจดบันทึกเป็นการเขียนที่สั้นกะทัดรัด  และเป็นปรนัย 
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงให้เห็นถึงคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของผู้เรียนระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะผู้เรียนก าลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะเห็นพฤติกรรมเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กับสิ่งแวดล้อม  ครูผู้สอน เป็นผู้ที่มีโอกาสสังเกตกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอนตลอดเวลา จากการสังเกตจะช่วยบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
เช่น ผู้สอนอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของผู้เรียนที่อาจเป็นปัญหาซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน หรือกิจกรรมการเรียนการสอน   ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ในการสังเกต
เพ่ือน ามาจดบันทึกนั้น ครูผู้สอนจะต้องวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นทางบวกและทางลบ ควรจดบันทึก
อย่างเป็นปรนัยทันทีหลังการสังเกต และควรท าการสังเกตควรท าการสังเกตเพ่ือท าการจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง การวิเคราะห์ผลการจดบันทึก  ครูผู้สอนควรสร้างตารางวิเคราะห์พฤติกรรมเพ่ือค้นหารูปแบบหรือแบบแผน
พฤติกรรมผู้เรียน ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู้ที่เฝ้าสั งเกต และท าการสังเกตเพ่ือตรวจสอบ
มาตรฐาน 

   3.3  มาตรประมาณค่า  (ผู้เรียนด าเนินการ) มาตรประมาณค่าเป็นเครื่องมือที่ผู้เรียนท าการประมาณค่า
พฤติกรรมในด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ของตนเอง โดยการท าบันทึกผลการประมาณค่าในการปฏิบัติตนของ
ผู้เรียนในแต่ละพฤติกรรมย่อย ๆ ของมาตรประมาณค่าในการปฏิบัติตนของผู้เรียนในแต่ละพฤติกรรมย่อย ๆ ของมาตร
ประมาณค่าที่สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมด้านเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนเอง  ซึ่งมาตรประมาณค่าที่ผู้เรียน
ด าเนินการ  กับที่ครูด าเนินการนั้นมีรูปแบบไม่แตกต่างกัน คือ ประกอบด้วยรายการคุณลักษณะของผลการเรียนส าหรับ
น ามาตัดสินเป็นปริมาณตามมาตราที่ก าหนดไว้ เช่น 1-2-3-4-5 หรือมากที่สุด-มาก-ปานกลาง-น้อย-น้อยที่สุด เป็นต้น 
ปริมาตรตามมาตราที่ได้เป็นการสะท้อนถึงระดับคุณค่าหรือคุณภาพของพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากมาตรประมาณค่านั้น โดยทั่วไปนิยมรวมคะแนนที่แสดงระดับคุณค่าหรือ
คุณภาพจากแต่ละรายการหรือคุณลักษณะเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวม  โดยสามารแปลผลได้ทั้งแบบอิงเกณฑ์และอิง
กลุ่ม 

   3.4  การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment)  เป็นการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นเป็นสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง  (Real  life)  
ซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic) โดยเป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และ
ขั้นตอนการด าเนินที่หลากหลาย ซึ่งในการวัดและประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับความสนใจ ความรู้สึก ค่านิยม 
เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 
ประหยัด อดออม เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ มีวินัยในการท างาน การเห็นคุณค่าของงานและอาชีพสุจริต และตระหนักถึง
ความส าคัญของสารสนเทศนั้น อาจใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การซักถาม การสัมภาษณ์ การตรวจ
ผลงานของผู้เรียน 
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