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ค ำน ำ 
 

หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  และเป็นไปตาม
มาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้
เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

    สาระการเรียนรู้การงานอาชีพในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ฉบับนี้
ประกอบด้วย  ความน า  คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี 
ค าอธิบายรายวิชา  การจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้  สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้  ซึ่งทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพใน
หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ 

  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพในหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565        
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ฉบับนี้ 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมด าเนินการ ทางโรงเรียนจึง
ขอขอบพระคุณท่านมา  ณ  โอกาสนี้ 
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ประกำศโรงเรียนวัดมหำกำร 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 2565 

ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551  
................................................................................ 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551              
และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 1  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร ตามที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  
พุทธศักราช  2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นซึ่ ง
ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระเบียบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
 ทั้งนี้ หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับความเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช 
2565  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนวัดมหาการ  พุทธศักราช  2565          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
  
                     .................................                    ………..……………………… 
                    (นายชะเอม  แก้วมณี)                  (นางสาวสุภาพร  บุญทว)ี 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน                      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 

ควำมน ำ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  30/  2561 ลงวันที่  5 มกราคม 2561 ให้
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีค าสั่งให้โรงเรียนด าเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนวัดมหาการ  จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และเป็น
กรอบ ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มี
กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการก าหนดคุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระ/
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด แนวการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ตลอดจนสื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถ
ก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบ
แกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์  4.0 ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่
สังคมคุณภาพมีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยให้สถานศึกษาเห็นผลคาดหวังที่
ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท า
ให้การจัดท าหลักสูตรมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบและครอบคลุมผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยร่วมกันท างานอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

 
วิสัยทัศนก์ลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งเน้นกระบวนการท างานและการจัดการ
อย่างเป็นระบบ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์  สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต มาใช้ในการท างาน
และแก้ปัญหางานอย่างมีหลักการและเหตุผล เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
อย่างประหยัดและ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 

 
 



2 
 
หลักกำร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติและคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 

จุดมุ่งหมำย  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม  

มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 
สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน  

โรงเรียนวัดมหาการ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
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ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้   
  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
      2) ซื่อสัตย์ สุจริต 
      3) มีวินัย 
      4) ใฝ่เรียนรู้ 
      5) อยู่อย่างพอเพียง 
     6) มุ่งมั่นในการท างาน 
    7) รักความเป็นไทย 

8) มีจิตสาธารณะ 
 

ค่ำนิยมหลกั 12 ประกำร 
 โรงเรียนวัดมหาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง  ดังนี้ 

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
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3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ท ำไมต้องเรียนกำรงำนอำชีพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ    

มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างานและมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข   

 
เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่ งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้   

กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวันการช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริง
จนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง 

กำรอำชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตละเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
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สำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้(รำยวิชำพื้นฐำน) 
 
สำระท่ี 1  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้     
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร   
                     และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
สำระท่ี 2  กำรอำชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
                     เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
ทักษะด้ำนกำรงำนอำชีพ 
 
ทักษะกำรท ำงำน  

 ทักษะกระบวนการท างานเป็นการลงมือท าด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นฝึกวิธีการท างานตาม 
ขั้นตอนอย่าง สม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขั้นตอนของกระบวนการท างาน  
ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรวิเครำะห์งำน เป็นการศึกษาข้อมูลเพื่อน ามาวางแผนในการท างาน ได้แก่  
ลักษณะ ของงาน คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน  

 ขั้นตอนที่ 2 กำรวำงแผนในกำรท ำงำน เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการไว้ล่วงหน้า 
อย่างคร่าว ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  

 ขั้นตอนที่ 3 กำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับขั้นตอน เป็นการลงมือตามแผนที่วางไว้เพื่อให้งาน 
ส าเร็จตาม วัตถุประสงค์การลงมือท างานในข้ันตอนนี้ต้องมีการควบคุมด้วย เพราะบางคนวางแผนไว้ 
อย่างละเอียด แต่ไม่ได้ ปฏิบัติตามซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียตามมาได้นอกจากนี้ควรตรวจสอบ 
ความก้าวหน้าของแผนด้วย บางครั้งอาจมี การปรับเปลี่ยนแผนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดข้ึนโดยไม่ 
คาดคิดมากก่อน  

 ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผลกำรท ำงำน สามารถประเมินได้ท้ังก่อนท างาน ขณะท างาน  
และหลังจาก ท างานเสร็จแล้ว ซึ่งท าให้ทราบว่างานที่ท าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
หรือไมถ่้าไม่ส าเร็จมี สาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยสรุปเป็นแผนที่ความคิด 
ดังนี้ 
 
ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ  

กระบวนกำรแก้ปัญหำ มีขั้นตอน ดังนี้  
1. กำรพิจำรณำปัญหำ เป็นการก าหนดปัญหา สังเกตและท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่

เกิดข้ึน โดย สังเกตลักษณะของปัญหาและพยายามมองให้ถูกจุด  
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2. กำรวิเครำะห์ปัญหำ โดยแยกแยะว่าปัญหาที่ต้องการแก้ไขนั้นมีสภาพเป็นอย่างไร เป็นต้น  
แล้วรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ พิจารณาว่า ข้อมูลหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดมีเพียงพอที่จะแก้ปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่
พอก็ควร หาเพิ่มเติม  

3. กำรสร้ำงทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ หมายถึง การคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย จน 
สามารถแก้ปัญหานั้น ๆ ได้หรือไม่  

 
ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน  

การท างานร่วมกับผู้อ่ืน หมายถึง การท างานร่วมกับผู้อ่ืนตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์
หรือ เป้าหมายในการท างานอย่างเดียวกัน สมาชิกในกลุ่มรู้จักหน้าที่ของตนเอง และยึดหลักของการ
ท างานเป็นกลุ่ม เป็นส าคัญ รวมทั้งการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพ่ือด าเนินงานต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ  

กระบวนกำรในกำรท ำงำนร่วมกัน มีขั้นตอนดังนี้  
1. กำรเลือกหัวหน้ำกลุ่ม หรือผู้น า คือ ผู้ที่ท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายโดยอาศัยความ

ร่วมมือจาก สมาชิกในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มที่มีความสามารถจะสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับกลุ่ม เป็นศูนย์กลางใน
การประสานพลัง เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้  

2. กำรก ำหนดเป้ำหมำย เป็นตัวก าหนดสิ่งที่กลุ่มต้องการว่าคืออะไร สมาชิกในกลุ่มจะต้องมี
เป้าหมาย ตรงกัน มีความชัดเจนและมองเห็นผลที่จะได้รับเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ  

3. กำรวำงแผนในกำรท ำงำน เป็นการก าหนดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไรบ้าง แบ่ง
หน้าที่ใน การท างานอย่างไร มีข้ันตอนอย่างไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการวางแผนที่ดีจะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายได้ง่ายขึ้น และจะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของสมาชิกในกลุ่มด้วย  

4. กำรแบ่งงำนตำมควำมสำมำรถ เป็นการป้องกันปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน 
หรือ  การท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มที่จะมอบหมายงาน  

5. กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ เมื่อสมาชิกแต่ละคนได้รับมอบหมายงาน จึงลงมือปฏิบัติตาม
หน้าที่ และควบคุมการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

6. กำรประเมินผลและปรับปรุงงำน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการท างานร่วมกัน ท าให้
ทราบ ว่าการท างานของกลุ่มบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือมีข้อบกพร่องใดเพ่ือน ามา
ปรับปรุงการท างาน  ให้ดีขึ้น  

 
ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้  

ทักษะการแสวงหาความรู้ คือ วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
น าไปใช้ ประกอบการเรียนเนื้อหาต่าง ๆ หรือการท างานอาชีพ เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า 
ทันสมัยและ สามารถด ารงชีวิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างมีความสุข  

 
ทักษะกำรจัดกำร  

ทักษะการจัดการเป็นความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคน เพ่ือให้ได้
ผลงานส าเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังนี้  

1. กำรตั้งเป้ำหมำย เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการได้รับจากการท างานไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจเป็น
เป้าหมาย ระยะสั้น ระยะยาว หรือเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงได้  
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2. กำรวิเครำะห์ทรัพยำกร เป็นการพิจารณาว่าทรัพยากรที่น ามาใช้สามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้ง ไว้หรือไม่  

3. กำรวำงแผนและก ำหนดทรัพยำกร เป็นการก าหนดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าว่า จะต้องท าอะไร 
สิ่งใด อย่างไร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุด  

4. กำรปฏิบัติตำมแผนและกำรปรับแผน เป็นการน าแนวทางปฏิบัติงานที่ก าหนดมา
ด าเนินการ  ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือปรับเปลี่ยนแผนที่วางไว้เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่จะเกิดข้ึน  

5. กำรประเมินผล เป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของตนเองหรือของทีมงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ (www.wpp.co.th)  
 
คุณภำพผู้เรียน (รายวิชาพื้นฐาน) 
 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่  3   

เข้าใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างานที่กระตือรือร้น ตรง
เวลา ประหยัด ปลอดภัยสะอาด รอบคอบและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความ ต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติลงมือ สร้างและประเมินผล เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธีเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า 

 
จบชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการท างาน
ร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยันอดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาทและมีจิตส านึกในการใช้น้ าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา
ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูลและสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตส านึกและ
รับผิดชอบ 

รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
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โครงสร้ำงเวลำเรียน 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ/กิจกรรม 
เวลำเรียน 

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

     ภำษำไทย 200 200 200 160 160 160 

     คณิตศำสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
     สังคมศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
            ประวัติศาสตร์ 
            ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
            หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
            เศรษฐศาสตร์ 
            ภูมิศาสตร์ 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

40 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

80 
(40) 

 
(40) 

 

     สุขศึกษำและพลศึกษำ 40 40 40 80 80 80 
     ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
     กำรงำนอำชีพ 40 40 40 80 80 80 
     ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษพื้นฐำน) 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 800 800 800 800 800 800 

รำชวิชำเพิ่มเติม 
           หน้าที่พลเมือง 
           ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

80 
40 
40 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
            กิจกรรมแนะแนว 
            กิจกรรมนักเรียน 
                     -  ลูกเสือ/เนตรนารี 
                     -  ชุมนุม 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

120 
40 
80 
40 
40 

            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลำเรียนทั้งหมดตำมที่หลักสูตรก ำหนด (ชม./ปี) 1,000 ชั่วโมง/ปี 
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สำระมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
สำระท่ี 1  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน  ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ 
           จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการ 

    แสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
    พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
ตัวชี้วัดชั้นปี 

ป.1 ป.2 ป.3 
1. บอกวิธีการท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ง่าย ๆ ในการ 
ท างานอย่างปลอดภัย 
3.  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
อย่าง กระตือรือร้น 
และตรงเวลา 
 

1. บอกวิธีการและประโยชน์การ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการท างานอย่างเหมาะสมกับ
งานและประหยัด 
3. ท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวอย่างปลอดภัย 

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์
การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวม 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรงกับลักษณะงาน 
3. ท างานอย่างเป็นขั้นตอน ตาม
กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ป.4 ป.5 ป.6 
1. อธิบายเหตุผลในการท างาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ท างานบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความ
ขยัน อดทน รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ 
3. ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการ
ท างาน 
4. ใช้พลังงานและทรัพยากรใน
การท างานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

1. อธิบายเหตุผลในการท างาน
แต่ละข้ันตอนถูกต้องตาม
กระบวนการท างาน 
2. ใช้ทักษะการจัดการในการ
ท างานอย่างเป็นระบบ ประณีต
และมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการ
ท างานกับสมาชิกในครอบครัว 
4. มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

1. อภิปรายแนวทางในการ
ท างานและปรับปรุงการท างาน
แต่ละข้ันตอน 
2. ใช้ทักษะการจัดการในการ
ท างานและทักษะการท างาน
ร่วมกัน 
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน
การท างานกับครอบครัวและ
ผู้อื่น 
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สำระท่ี 2  กำรอำชีพ 
มำตรฐำน  ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติ 

ที่ต่ออาชีพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.1 ป.2 ป.3 
- - - 

ป.4 ป.5 ป.6 
1.อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของอาชีพ 

1. ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
ต่าง ๆ ในชุมชน 
2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

1. ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนใน
การเลือกอาชีพ 
2. ระบุความรู้ ความสามารถ
และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
ที่สนใจ 
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สำระ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี 
 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและท้องถิ่น 

สำระที่ 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน  ง 1.1 : เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
                         การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการ 
                         แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
                         พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.1 1. บอกวิธีการท างานเพ่ือ

ช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 

 วิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง เป็นการ
ลงมือท างานที่มุ่งมั่น 
  การฝึกท างานอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
   -  การแต่งกาย 
   -  การเก็บของใช้ 
   - การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 
   - การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น 

 

2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือง่าย ๆ  
ในการท างานอย่าง
ปลอดภัย 
 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่าย ๆ ใน
การท างานอย่างปลอดภัย เช่น 
   - การท าความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ 
   - การรดน้ าต้นไม้ 
   - การถอนและเก็บวัชพืช 
   - การพับกระดาษเป็นของเล่น 

 

3.  ท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเองอย่าง กระตือรือร้น
และตรงเวลา 

 ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็น 
ลักษณะนิสัยในการท างาน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ               รำยวิชำพื้นฐำน  
ง 11101 กำรงำนอำชีพ 1        ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1  
เวลำเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)                  จ ำนวน 1 หน่วยกิต  
 
   บอกวิธีการท างานเพ่ือตนเอง เช่น การแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วย
ตัว  การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย เช่น การท า
ความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ การรดน้ าต้นไม้ การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น 
          เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการท างาน 
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด สะอาดและปลอดภัย·  
 สามารถแต่งกาย  เก็บของใช้ หยิบจับและใช้ของใช้ส่วยตัว จัดโต๊ะ ตู้ ชั้น ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือง่ายๆ ในการท างานอย่างปลอดภัย เช่น ท าความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ รดน้ าต้นไม้ ถอน
และเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป็นของเล่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รำยปี) 
     ง 1.1  ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3      
รวมทั้งสิน้   1  มาตรฐาน   3  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ วิชำกำรงำนอำชีพ 1            รหัสวิชำ ง 11101  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1                        เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

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

- การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 
- การจัดเก็บของเล่นและของใช้ ส่วนตัว 
- การจัดเก็บโต๊ะ ตู้ และชั้น 

6 10 

2 เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่ง
กาย 

ง 1.1  
ป.1/1  
ป.1/2  
ป.1/3 

- เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง 
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
- การแต่งให้เหมาะสมกับโอกาสและ
สถานที่ 
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า 

6 10 
 

3 อาหาร
และ
โภชนาการ 

ง 1.1  
ป.1/2 
 

- อาหารและประโยชน์ของอาหาร 
- การประกอบอาหาร 
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาหาร 

6 10 

4 งานเกษตร 
 

ง 1.1  
ป.1/1  
ป.1/2 
  

- ชนิดของพืช 
- เครื่องมือดูแลรักษาพืช 
- การรดน้ าต้นไม้ 
- การถอนและเก็บวัชพืช 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

8 20 

5 งานช่าง ง 1.1  
ป.1/1  
ป.1/2 

- อุปกรณ์เครื่องมืองานช่าง 
- การใช้เครื่องมืองานช่าง 
- การดูแลรักษาเครื่องมืองานช่าง 

6 10 

7. นัก
ประดิษฐ์
น้อย 
 

ง 1.1  
ป.1/1  
ป.1/2  
ป.1/3 

- วัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ที่ใช้ท าของเล่น 
- การพับกระดาษเป็นของเล่น 
- การบ ารุงรักษาของเล่น 

8 20 

คะแนนระหว่ำงปี - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 
ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและท้องถิ่น 

 
สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน  ง 1.1 :  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
                         การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการ 
                         แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
                         พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.๒ 1. บอกวิธีการและ

ประโยชน์การท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว 
 
 

 การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เช่น  
    - บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
    - การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า 
    - การช่วยเหลือครอบครัวเตรียมประกอบ 
อาหาร 
    - การกวาดบ้าน   
   -  การล้างจาน 

 

2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการท างาน
อย่างเหมาะสมกับงาน
และประหยัด 

  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ 
เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย 
เช่น 

- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลแปลงเพาะกล้า 
- การท าของเล่น 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 

 

3. ท างานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัว
อย่างปลอดภัย 

  ความปลอดภัยและลักษณะนิสัยในการ
ท างาน 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ               รำยวิชำพื้นฐำน  
ง 12101 กำรงำนอำชีพ 2       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 
เวลำเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)                  จ ำนวน 1 หน่วยกิต 
 
            บอกวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือตนเองและครอบครัว เช่นบทบาทและหน้าที่สมาชิก
ในบ้าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า การช่วยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ้าน 
การล้างจาน  ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น  การ
เพาะเมล็ด การดูแปลงเพาะกล้า การท าของเล่น การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะ
นิสัยในการท างาน กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 
 สามารถท างานเพ่ือตนเองและครอบครัว เช่นบทบาทและหน้าที่สมาชิกในบ้าน จัดวาง 
เก็บเสื้อผ้า รองเท้า ช่วยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร กวาดบ้าน ล้างจาน ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย เช่น เพาะเมล็ด ดูแปลงเพาะกล้า ท าของ
เล่น ประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รำยปี) 
     ง 1.1  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3      
รวมทั้งสิ้น   1  มาตรฐาน    3  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ง 12101  วิชำกำรงำนอำชีพ 2       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2              เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                            จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
  

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. เรียนรู้งาน
บ้าน 

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

- หน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
- การช่วยเหลืองานบ้าน 
- การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
- การจัดวางสิ่งของ 
- การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 

๕ 10 

2. ชุ ด ส ว ย
สะอาดตา 

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

- การแต่งกาย 
- การจัดเก็บเสื้อผ้า 
- การจัดวางรองเท้า 

๕ 10 

3. แม่ครัวตัว
น้อย 

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

- การประกอบอาหาร 
- การกวาดบ้าน 
- การล้างจาน 

10 20 

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

- รู้จักพืช 
- ประโยชน์ของพืช 
 - การเพาะเมล็ด 
- การดูแลรักษาพืชผัก 
- เกษตรพอเพียง 

10 20 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

5 ช่าง
ประดิษฐ์
สร้างสรรค ์

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

- ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท างานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
- การประดษิฐ์ของเล่น 
  อย่างง่าย  

10 20 

คะแนนระหว่ำงปี - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและท้องถิ่น 

 
สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน  ง 1.1 :  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
                          การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ 
                          การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
                          ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.3 1. อธิบายวิธีการและ

ประโยชน์การท างานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวม 
 
 
 
 

 วิธีการและประโยชน์การท างาน เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และท างานให้เกิด
ประโยชน์อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างาน เช่น 
-  การเลือกใช้เสื้อผ้า 
-  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
-  การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถูบ้านเรือน 
-  การท าความสะอาดห้องเรียน   

 

2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะ
งาน 
 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ 
เหมาะสมตรงกับลักษณะงานช่วยให้ประหยัด
และปลอดภัย เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบ ารุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น 

 

3. ท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน ตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด 
รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 ท างานอย่างเป็นขั้นตอนกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด รอบคอบและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การท างาน                                    
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                    รำยวิชำพื้นฐำน  
ง 13101 กำรงำนอำชีพ 3                ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
เวลำเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดำห์)                       จ ำนวน 1 หน่วยกิต 
 
 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพ่ือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เช่น การเลือกใช้
เสื้อผ้า การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การกวาด ถู ปัด
กวาด เช็ดถูบ้านเรือน การท าความสะอาดห้องเรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างเหมาะสม 
ประหยัดและปลอดภัย เช่น การปลูกผักสวนครัว การบ ารุงรักษาของเล่น การซ่อนแซมของใช้ส่วนตัว 
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
            เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม มีลักษณะ
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 สามารถท างานเพ่ือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เช่น เลือกใช้เสื้อผ้า จัดเตรียมอุปกรณ์การ
เรียน ท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน กวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน ท าความสะอาด
ห้องเรียน ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมืออย่างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย เช่น  ปลูกผักสวนครัว 
บ ารุงรักษาของเล่น ซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว ประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รำยปี) 
  ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3      
รวมทั้งสิน้   1  มาตรฐาน  3  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ง 13101  วิชำกำรงำนอำชีพ 3       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3                        เวลำ 40 ชั่วโมง/ปี                  จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. การท างาน
เพ่ือ
ช่วยเหลือ
ตนเอง 

ง 1.1  
ป.3/1  
ป.3/2 
ป.3/3 

- เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง 
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
- การแต่งให้เหมาะสมกับโอกาสและ
สถานที่ 
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า 
- การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 
- การจัดเก็บของเล่นและของใช้ ส่วนตัว 
- การจัดเก็บโต๊ะ ตู้ และชั้น 

16 40 
 

2. พืชใกล้ตัว 
 

ง 1.1  
ป.3/1  
ป.3/2 
ป.3/3 

- การปลูกพืชผักสวนครัว 
- เครื่องมือดูแลรักษาพืช 
- การรดน้ าต้นไม้ 
- การถอนและเก็บวัชพืช 

1๒ 10 

3. ช่าง
ประดิษฐ์
น้อย 
 

ง 1.1  
ป.3/1  
ป.3/2 
ป.3/3 

- วัสด ุอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ท าของ
เล่น 
- การพับกระดาษเป็นของเล่น 
- การบ ารุงรักษาของเล่น 

12 30 

คะแนนระหว่ำงปี - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและท้องถิ่น 

 
สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน  ง 1.1 : เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
                         การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ 
                         การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
                         พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 1. อธิบายเหตุผลในการ

ท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การท างานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการท างาน
ตามล าดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างาน เช่น 
    - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 
    - การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและ
กระเป๋านักเรียน 
   - การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
   - การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องใช้ 
   - การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง
และกระดาษ 

 

2. ท างานบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 
ด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 

 ความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์
เป็นคุณธรรมในการท างาน 

 

3. ปฏิบัติอย่างมีมารยาท
ในการท างาน 
 

 มารยาทในการปฏิบัติตน เช่น 
-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองใน

โอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ า  และห้องส้วม   

 

4. ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการท างาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน 
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สำระท่ี 2  กำรอำชีพ 
มำตรฐำน  ง 2.1 : เข้าใจ  มีทักษะที่จ าเป็นมีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี 
                         เพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.4 1. ความหมายและ

ความส าคัญของอาชีพ 
 ความหมายและความส าคัญของอาชีพ  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                        รำยวิชำพื้นฐำน  
ง 14101 กำรงำนอำชีพ ๔                 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
เวลำเรียน 80 ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดำห์)                  จ ำนวน ๒ หน่วยกิต 
 

อธิบายเหตุผลในการท างาน ให้บรรลุเป้าหมายในการท างานตามล าดับอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างาน เช่น การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋า
นักเรียน  การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของตกแต่งจาก
ใบตอง และกระดาษ  ฝึกปฏิบัติมารยาทในการปฏิบัติตน เช่น การต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง 
ในโอกาสต่าง ๆ  การรับประทานอาหาร  การใช้ห้องเรียน ห้องน้ าและห้องส้วม  อธิบายความหมายและ
ความส าคัญของอาชีพ ใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการท างาน  ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม      มีลักษณะนิสัยในการท างาน เช่น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ มี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน และทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  เน้นคุณธรรมในการ
ท างาน มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

สามารถท างาน ให้บรรลุเป้าหมายในการท างานตามล าดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างาน เช่น ดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว จัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและกระเป๋านักเรียน  ปลูกไม้ดอก 
หรือไม้ประดับ  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ  ฝึกปฏิบัติ
มารยาทในการปฏิบัติตน เช่น ต้อนรับบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง ๆ  รับประทานอาหาร  
ใช้ห้องเรียน ห้องน้ าและห้องส้วม  อธิบายความหมายและความส าคัญของอาชีพ ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

 
รหัสตัวช้ีวัด  (รำยปี) 
  ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
  ง 2.1  ป.4/1       
รวมทั้งสิ้น   2  มาตรฐาน   5  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ง 14101    วิชำกำรงำนอำชีพ ๔       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4              เวลำ ๘0 ชั่วโมง/ปี                    จ ำนวน ๒.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 

 

งานบ้านเพื่อ
ครอบครัว 

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

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น 
หรือห้องรับแขก ห้องน้ า  
-การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท าความสะอาดบ้าน 
-การออกแบบตกแต่งภายในและ
บริเวณบ้าน 

10 10 

2. การซ่อมแซม
เสื้อผ้า 

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

-  เสื้อผ้า ชนิดและการเลือกซ้ือเสื้อผ้า  
-  การท าความสะอาดการจัดเก็บ  
- การซ่อมแซม เสื้อผ้า 

10 10 

3. อาหารและ
การประกอบา
หาร 

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

-อาหาร การเตรียมการก่อน
รับประทานอาหาร 
 -รู้จักสมุนไพร การท าน้ าสมุนไพร 
-การเก็บอาหารไว้นานๆ 
-ประโยชน์การถนอมอาหาร 

10 10 

4. การปลูกผัก 
สวนครัว 

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

งานเกษตร 
-วิธีการ และข้ันในการปลูกพืช 
-การเลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการท างานเกษตร 
-การขายพันธุ์  การเตรียมดิน  
-การเก็บเกี่ยว พืชผักสวนครัว 

10 10 

5. งานช่างใน
บ้าน 

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

- แนะน าอาชีพสุจริต 
- ความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา
งาน 

10 10 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

6. การ
สร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ 

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

- การออกแบบ  ประดิษฐ์ ประกอบ
หรือติดตั้ง 
- การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ 

10 10 

7. งานธุรกิจใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

-ธุรกิจ ปัจจัยที่จ าเป็น หน้าที่ ประเภท 
กระบวนการท างานและการจัดการ
ธุรกิจ 
-พลังงานในการท างานธุรกิจ 

10 10 

8. งานอาชีพ
สุจริต 

ง 2.1 
ป.4/1   
ป. 4/2 

- แนะน าอาชีพสุจริต 
- ความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
-แนวทางการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา
งาน 

10 10 

คะแนนระหว่ำงปี - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและท้องถิ่น 

 
สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน  ง 1.1 : เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ 
                         การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ 
                         การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
                         พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.5 1. อธิบายเหตุผลการ

ท างานแต่ละขั้นตอน
ถูกต้องตามกระบวนการ
ท างาน 

 ขั้นตอนการท างาน เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการโดยท าตามล าดับ
ขั้นตอนที่วางไว้   เช่น 

-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับ 
เสื้อผ้า 

-  การปลูกพืช 
-  การท าบัญชีครัวเรือน                   

 

2. ใช้ทักษะการจัดการใน
การท างาน อย่างเป็น
ระบบ ประณีต และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
 

 ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและ
ระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ   เช่น 

-  การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็นและ
ห้องครัว 

-  การท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  

-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
    -  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
    -  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว 
 ความคิดสร้างสรรค์ มี ๔ ลักษณะ
ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องใน การ
คิด ความยืดหยุ่นในการคิด ความคิด
ละเอียดลออ 
 ความประณีตเป็นลักษณะนิสัยในการ
ท างาน 
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ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 

 

3.  ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการท างานกับ
สมาชิกในครอบครัว    

 มารยาทในการท างานกับสมาชิกใน
ครอบครัว 

 

4. มีจิตส านึกในการใช้
พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า                       

 การมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็น
คุณธรรมในการท างาน                   

 

 
สำระท่ี 2  กำรอำชีพ 
มำตรฐำน  ง 2.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จ าเป็นมีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
  พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.5 1. ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับ

อาชีพต่าง  ๆ    ในชุมชน 
 

 อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
- ค้าขาย 
- เกษตรกรรม 
- รับจ้าง 
- รับราชการ พนักงานของรัฐ 

 

2. ระบุความแตกต่างของ
อาชีพ 

 ความแตกต่างของอาชีพ   
- รายได ้
- ลักษณะงาน 
-  ประเภทกิจการ                 

  ข้อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพ 
- ท างานไม่เป็นเวลา 
- การยอมรับนับถือจากสังคม 
 - มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง               
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                        รำยวิชำพื้นฐำน  
ง 15101 กำรงำนอำชีพ 5       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  
เวลำเรียน ๘0 ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดำห์)         จ ำนวน ๒ หน่วยกิต 
 
 อธิบายเหตุผลขั้นตอนการท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน เช่น การ
ซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บรีด การพับเสื้อผ้า การปลูกพืช การท าบัญชีครัวเรือน ฝึกปฏิบัติทักษะ การ
จัดการในการท างานอย่างเป็นระบบประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร 
ตู้เย็นและห้องครัว การท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน การ
ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดเก็บเอกสารส าคัญ การดูแลรักษา
และใช้สมบัติส่วนตัว  ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนเพ่ือระบุความแตกต่างและข้อควร
ค านึงเก่ียวกับอาชีพ  
  เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการ
ท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สามารถเหตุท างานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน เช่น ซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ
รีด  พับเสื้อผ้า ปลูกพืช ท าบัญชีครัวเรือน ฝึกปฏิบัติทักษะ จัดการในการท างานอย่างเป็นระบบประณีต
และมีความคิดสร้างสรรค์ เช่น จัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็นและห้องครัว ท าความสะอาดห้องน้ าและ
ห้องส้วม ซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
จัดเก็บเอกสารส าคัญ ดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  ส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชนเพ่ือ
ระบุความแตกต่างและข้อควรค านึงเกี่ยวกับอาชีพ  
 
รหัสตัวช้ีวัด  (รำยปี) 
  ง 1.1  ป.5/1 , ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
  ง 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 
รวมทั้งสิ้น   2  มาตรฐาน  6  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ง 15101    วิชำกำรงำนอำชีพ ๕       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5              เวลำ ๘0 ชั่วโมง/ปี                         จ ำนวน 1.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 

 

งานบ้านเพื่อ
ครอบครัว 

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

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น 
หรือห้องรับแขก ห้องน้ า  
-การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท าความสะอาดบ้าน 
-การออกแบบตกแต่งภายในและ
บริเวณบ้าน 

๑๐ 10 

2. การซ่อมแซม
เสื้อผ้า 

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

-  เสื้อผ้า ชนิดและการเลือกซ้ือเสื้อผ้า 
การท าความสะอาดการจัดเก็บ และ
การซ่อมแซม เสื้อผ้า 

๑๐ 10 

3. อาหารและ
การประกอบ
อาหาร 

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

-อาหาร การเตรียมการก่อน
รับประทานอาหาร 
 -รู้จักสมุนไพร การท าน้ าสมุนไพร 
-การเก็บอาหารไว้นานๆ 
-ประโยชน์การถนอมอาหาร 

๑๐ 10 

4. การปลูกผัก 
สวนครัว 

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

งานเกษตร 
 - วิธีการ และข้ันในการ 
ปลูกพืช 
 - การเลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการท างานเกษตร 
 - การขายพันธุ์  การเตรียมดิน  
 - การเก็บเกี่ยว พืชผักสวนครัว 

๑๐ 10 

5. งานช่างใน
บ้าน 

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

- แนะน าอาชีพสุจริต 
- ความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา
งาน 

๑๐ 10 
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ล ำดับ

ที ่
ชื่อ 

หน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

6. การ
สร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ 

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

- การออกแบบ ประดิษฐ์ ประกอบหรือ
ติดต้ัง 
- การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ 

๑๐ 10 

7. งานธุรกิจใน
ชีวิตประจ าวัน 

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

- ธุรกิจ ปัจจัยที่จ าเป็น หน้าที่ ประเภท 
กระบวนการท างานและการจัดการ
ธุรกิจ 
- พลังงานในการท างานธุรกิจ 

๑๐ 10 

8. งานอาชีพ
สุจริต 

ง 2.1 
ป.5/1  
ป. 5/2 

- แนะน าอาชีพสุจริต 
- ความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
- แนวทางการน าเทคโนโลยีมาพัฒนา
งาน 

๑๐ 10 

คะแนนระหว่ำงปี - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน 80 100 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
 

ตัวช้ีวัด  สำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและท้องถิ่น 
สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มำตรฐำน ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ 
 จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการ 
                       แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้ 
                       พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.6 1. อภิปรายแนวทางใน

การท างานและปรับปรุง
การท างานแต่ละขั้นตอน 

 

 แนวทางการท างานและการปรับปรุงการ
ท างานแต่ละขั้นตอนเป็นการท างานตามล าดับ
ที่วางแผนไว้ก่อนการท างานขณะปฏิบัติจริง 
และเม่ือท างานเสร็จแล้วให้ประเมินทุกข้ันตอน
เพ่ือการแก้ไขและปรับปรุงผลงาน เช่น 
-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
- การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับหรือปลูกผัก
หรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
-  การบนัทึกรายรับ  
- รายจ่ายของห้องเรียน 
-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน               

 

2. ใช้ทักษะการจัดการใน
การท างาน และมีทักษะ
การท างานร่วมกัน 
 

 การจัดการในการท างานและทักษะการ
ท างานร่วมกัน เช่น           
-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิกใน

ครอบครัว 
- การติดตัง้ ประกอบของใช้ในบ้าน 
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกใน

ครอบครัว หรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ                        
 มารยาทในการท างานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผู้อื่น   
 การมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็น
คุณธรรมในการท างาน            

 

 
 
 
 



32 
 
สำระท่ี 2 กำรอำชีพ 
มำตรฐำน ง 2.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จ าเป็นมีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
 พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
สำระกำร

เรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.6 1.  ส ารวจตนเองเพ่ือ

วางแผนในการเลือกอาชีพ 
 การส ารวจตนเอง 

-  ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ 
 

2. ระบุความรู ้ 
ความสามารถและคุณธรรม
ที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 

 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-  ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                
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ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ               รำยวิชำพื้นฐำน  
ง 16101 กำรงำนอำชีพ ๖       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  
เวลำเรียน ๘0 ชั่วโมง (๒ ชั่วโมง/สัปดำห์)       จ ำนวน ๒ หน่วยกิต 
  

อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีการแก้ไขปรับปรุง
ผลงาน    เช่น การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน การปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  หรือปลูกผัก หรือเลี้ยง
ปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ  รายจ่ายของห้องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝึกทักษะการ
จัดการในการท างาน และมีทักษะการท างานร่วมกัน  เช่น การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกใน
ครอบครัว การติดตั้ง ประกอบ ของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  
หรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืน ส ารวจตน
เพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพตามความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน และความความรับผิดชอบ  

เพ่ือให้มีความรู้  ความเข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการในการ
ท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สามารถท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีการแก้ไขปรับปรุงผลงาน  เช่น ดูแล
รักษาสมบัติภายในบ้าน ปลูกไม้ดอก หรือไม้ประดับ  หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม  บันทึกรายรับ  
รายจ่ายของห้องเรียน  จัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝึกทักษะการจัดการในการท างาน และมีทักษะการ
ท างานร่วมกัน  เช่น เตรียม ประกอบ จัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว ติดตั้ง ประกอบ ของใช้ในบ้าน 
ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว  หรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติมารยาทใน
การท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืน ส ารวจตนเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพตามความสนใจ 
ความสามารถ และทักษะ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ความซื่อสัตย์ ความขยัน  อดทน และ
ความความรับผิดชอบ  

 
รหัสตัวช้ีวัด  (รำยปี) 
  ง 1.1  ป.6/1 , ป.6/2, ป.6/3 
  ง 2.1  ป.6/1 , ป.6/2  
รวมทั้งสิ้น   2  มาตรฐาน  5  ตัวชี้วัด    
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โครงสร้ำงรำยวิชำ 
 

รหัสวิชำ ง 16101    วิชำกำรงำนอำชีพ ๖       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6              เวลำ ๘0 ชั่วโมง/ปี                            จ ำนวน ๒.0 หน่วยกิต                
สัดส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค : ปลำยภำค = 80 : 20 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานบ้าน 
งานเรือน 

ง 1.1  
ป.6/1   
ป.6/2  
ป.6/3 

- บ้าน ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น 
หรือห้องรับแขก ห้องน้ า  
- การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ท าความสะอาดบ้าน 
- การออกแบบตกแต่งภายในและบริเวณ
บ้าน 
- อาหาร การเตรียมการก่อนรับประทาน
อาหาร 
- รู้จักสมุนไพร การท าน้ าสมุนไพร 
- การเก็บอาหารไว้นานๆ 
- ประโยชน์การถนอมอาหาร 
- เสื้อผ้า ชนิดและการเลือกซ้ือเสื้อผ้า การ
ท าความสะอาดการจัดเก็บ และการ
ซ่อมแซม เสื้อผ้า 

๑๕ 20 
 

2. งานเกษตร
คู่บ้าน 
 

ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 
ป.6/3 

- งานเกษตร 
- วิธีการ และข้ันในการปลูกพืช 
- การเลือกใช้ การเก็บรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการท างานเกษตร 
- การขายพันธุ์  การเตรียมดิน การเก็บ
เกี่ยว พืชผักสวนครัว 
- การเลี้ยงสัตว์ 
- ปัจจัยในการเลี้ยงสัตว์ 
- การดูแลรักษาและการป้องกันโรคของ
สัตว์เลี้ยง 

๒๐ 1๕ 

3. งานช่างน่า
รู้ 

ง 1.1  
ป.6/1   
ป.6/2 
ป.6/3 

- การออกแบบ  ประดิษฐ์ ประกอบหรือ
ติดต้ัง 
- การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งของต่างๆ 

๑๕ 15 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยกำร

เรียนรู้ 

มำตรฐำน
กำรเรียนรู้ / 

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ 

เวลำ 
(ชั่วโมง) 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

4. ธุรกิจก้าว
ไกล 

ง 1.1  
ป.6/1  
ป.6/2 
ป.6/3 

- ธุรกิจ ปัจจัยที่จ าเป็น หน้าที่ ประเภท 
กระบวนการท างานและการจัดการธุรกิจ 
- พลังงานในการท างานธุรกิจ 

๑๕ 1๕ 

5. งานอาชีพ
สุจริต 

ง 2.1  
ป 6/1  
ป 6/2 

- แนะน าอาชีพสุจริต 
- ความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
-แนวทางการน าเทคโนโลยีมาพัฒนางาน 

๑๕ 15 

คะแนนระหว่ำงปี - 80 
คะแนนปลำยปี - 20 

รวมเวลำเรียนทั้งปี / คะแนน 80 100 
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แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 
หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 (2) และ (3) ได้ระบุแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด  ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวนี้ จึงยึด
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Child Centered) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
และเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ผสมผสานเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพ มา
ประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการท างาน มี
เจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์กรเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับสภาพและปัญหาที่เกิดในวิถีชีวิตของนักเรียน 

 
กระบวนกำรเรียนรู้ 

ฝึกฝนทักษะการท างาน มุ่งเน้นการท างานในชีวิตประจ าวัน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอ่ืนๆ  ฝึก
วิธีการท างานด้วยตนเอง ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนท างาน การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลการท างาน ทั้งท างานเป็นรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เด็กสามารถท างานได้บรรลุ
เป้าหมาย และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ด้วยการรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม มี
ทักษะในการฟัง-พูด มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน สามารถสรุปผลและน าเสนอรายงาน ดังตัวอย่าง
กิจกรรมต่อไปนี้ 

 การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง มุ่งเน้นการฝึกท างานอย่างสม่ าเสมอ ท างานให้เกิดผลอย่าง
เป็นขั้นตอนตามกระบวน การท างาน ด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน และเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทและ
ลักษณะของงาน เริ่มจากการแต่งกาย การเก็บของใช้ การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 
การจัด เตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน การท าความ
สะอาดห้องเรียน การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้นในห้อง เรียน 

 การท างานเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว เน้นบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบงานบ้านของ
สมาชิกในบ้าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน มี
ความกระตือรือร้น ตรงเวลา สามารถจัดสรรเวลาต่างๆให้สมดุลได้ ได้แก่ การจัด วาง เก็บ
เสื้อผ้า/รองเท้า การเลือกใช้เสื้อผ้า การช่วยครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร การล้างจาน 
การปัดกวาด เช็ดถูบ้านเรือน เป็นต้น 

สร้างนิสัยการเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ด้วย
การศึกษาค้นคว้า การรวบ รวม การสังเกต การส ารวจ และการบั นทึก จัดล าดับความคิดหรือ
จินตนาการอย่างเป็นขั้นตอน น าไปสู่การวางแผน เกิดความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา รู้จักสังเกต วิเคราะห์ 
สร้างทางเลือก และประเมินทางเลือก เพ่ืออธิบายและสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้า ใจ เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถของผู้เรียนในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยน าความ รู้มาใช้
กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด ารงชีวิตและ
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ดังตัวอย่าง
กิจกรรมต่อไปนี้ 

 การศึกษาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่ถูกสร้างมาให้มีรูปร่างแตกต่างกัน ตามหน้าที่
ใช้สอย และฝึกฝนการใช้ให้ถูกวิธี ปลอดภัยต่อการท างาน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และถูกต้อง เช่น แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว กรร ไกร ปากกา ดินสอ ฯลฯ 

 การสร้างของเล่นหรือของใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมูล ออกแบบ ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ ก่อนลงมือสร้างและ
ประเมินผล รวมถึงการน าสิ่งของกลับมาใช้ซ้ า ลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่
ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
เช่น บัตรอวยพร รายงาน นิทานประกอบภาพ เป็นต้น 

 น าเสนอข้อมูลหลากหลายวิธี หลากหลายลักษณะ เช่น น าเสนอหน้าชั้นเรียน จัดท า
เอกสาร รายงาน ป้ายประกาศ สื่อคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

จัดประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เก่ียวกับอาชีพ
ที่ตนเองถนัดและสน ใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ เช่น การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมติ ฯลฯ อันจะน าไปสู่การรู้จักตนเอง
ด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนว โน้มด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 
กำรออกแบบกำรเรียนรู้ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้เปลี่ยนแปลงบทบาทของครูจากการเป็นผู้
ชี้น าผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนโดยใช้วิธีการ
ต่างๆอย่างหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ความรู้ และน าความรู้ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้น าเสนอทฤษฎีและเทคนิควิธีการเรียนการสอนต่างๆมาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ เช่น 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐำน (Brain Based Learning - BBL) ที่ เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่อิงผลวิจัยทางประสาทวิทยา ซึ่งได้เสนอแนะไว้ว่าได้ตามธรรมชาตินั้นสมองเรียนรู้ได้
อย่างไร โดยได้กล่าวถึงสร้างที่แท้จริงของสมองและการท างานของสมองมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนไป
ตามขั้นตอนของการพัฒนา ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นกรอบคิดของการสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning - PBL) เป็นวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้
นักเรียนร่วมกันแก้ปัญหาภายใต้การแนะน าของผู้สอน ให้นักเรียนช่วยกันตั้งค าถามและช่วยกันค้นหา
ค าตอบ โดยอาจใช้ความรู้เดิมมาแก้ปัญหา หรือศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับการแก้ปัญหา น าข้อมูลที่ได้
จากการค้นคว้ามาสรุปเป็นข้อมูลในการเก็บปัญหา แล้วช่วยกันประเมินการแก้ปัญหาเพ่ือใช้ในการเก็บ
ปัญหาครั้งต่อไป ส าหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
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กำรจัดกำรเรียนรู้แบบพหุปัญญำ (Multiple Intelligences) เป็นการพัฒนาองค์รวมของ
นักเรียนทั้งสมองด้านซ้ายและสมองด้านขวา บนพ้ืนฐานความสามารถและสติปัญญาที่แตกต่างกันของ
แต่ละบุคคล มุ่งหมายจะให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆภายใต้ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมหรือสภาพแวดล้อม 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative learning) เป็นจากการจัดสถานการณ์และ
บรรยากาศให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันฝึกให้นักเรียนที่มีลักษณะทางสติปัญญาและความร่วมมือกัน
ท างานเป็นกลุ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้า 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้หมวกควำมคิด 6 ใบ (Six thinking Hats)  ให้นักเรียนฝึกตั้ง
ค าถามและตอบค าถามที่ใช้ความคิดในลักษณะต่างๆโดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบหรือวิเคราะห์
วิจารณ์ได ้

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบกระบวนกำรแก้ปัญหำ(Problem Solving ) เป็นการฝึกให้นักเรียน
เรียนรู้จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการท าความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ปัญหา 
และตรวจสอบหรือมองย้อนหลัง 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน (Project Work) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้หรือค้นคว้า
หาค าตอบในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างกันอย่างหลากหลาย 

กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรปฏิบัติ(Active learning) ให้นักเรียนได้ทดลองท าด้วยตนเอง 
เพ่ือจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของงาน รู้จักวิธีแก้ปัญหาในการท างาน 

กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงผังควำมคิด (Concept Mapping) เป็นการสอนด้วยวิธีการจัด
กลุ่มความคิดรวบยอด เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดหลักและความคิดรองลงไป โดย
น าเสนอเป็นภาพหรือเป็นผัง 

กำรจัดกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Experience learning) เป็นการจัดกิจกรรมหรือจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียกกระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจต
คติใหม่ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ๆ 

กำรเรียนรู้โดยกำรแสดงบทบำทสมมติ (Role Playing) เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้
แสดงบทบาทในสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น โดยอาจก าหนดให้แสดงบทบาทสมมติที่เป็นพฤติกรรมของ
บุคคลอื่น หรือแสดงพฤติกรรมในบทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ 

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษำ (STEM Education) เป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้
นักเรียนได้วางตัวเองคิดค้น วิเคราะห์ ออกแบบ สร้างชิ้นงานและปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิต 

 
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
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1. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การ
ผ่านมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  
              โดยก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็น ร้อยละ เป็นรายวิชา รายปี/ภาค ดังนี้  
              การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละสาระก าหนดสัดส่วนของการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ดังนี้ 

1.1 การวัดและประเมินระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
เกิดข้ึนระหว่างการกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนของ 

1.1.1 คะแนนของตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
1.1.2 คะแนนของการวัดและประเมินผลงานผู้เรียน 
1.1.3 คะแนนของพฤติกรรมผู้เรียน 
1.1.4 คะแนนการปฏิบัติอ่ืนๆที่ผู้สอนก าหนด 

1.2 การวัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค เป็นการวัดและประเมิน ผลจากการ
ตรวจสอบภาคปฏิบัติหรือภาคความรู้ของผู้เรียนของแต่ละรายวิชาที่ก าหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนตาม
ตารางการวัดและประเมินฝ่ายวิชาการก าหนด 

1.3 การก าหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปี/ปลายภาคเป็น 80 : 20 
2. แจ้งให้นักเรียนทราบคุณลักษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การ

ตัดสิน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมในแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ก าหนด และผ่านการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ดังนี้ 

ดีเยี่ ยม หมายถึง ผู้ เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติจนเป็นนิสัย และน า ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือประโยชน์สุขของตนเองและชุมชน 

ดี หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขท่ีก าหนด 

3. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิธีการประเมินและเกณฑ์
การตัดสินโดยนักเรียนมีมาตรฐานการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการประเมินอย่างต่อเนื่อง และหรือ การ
ประเมินปลายปี/ภาค และมีผลการประเมิน ในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มี
คุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 

ดี  หมายถึง  มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ผ่าน  หมายถึง มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ที่มี
ข้อบกพร่องบางประการ 

4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความรู้พ้ืนฐานและทักษะเบื้องต้นของผู้เรียนโดยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้อง
ตรวจสอบความรู้ทักษะและความรู้ต่างๆ ของผู้ เรียนที่ เป็นพ้ืนฐานของเรื่องใหม่ๆ ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเหมาะสม 

5. ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะๆ 
เพ่ือตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนว่าบรรลุผลมาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ตามที่ก าหนดไว้ใน
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แผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อมีนักเรียนไม่ผ่านการประเมินให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนก าหนด 

6. ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยน าผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับ
คะแนนประเมินปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนที่โรงเรียนก าหนด แล้วน ามาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียนโดย
ใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน 8 ระดับคือ  “4” “3.5” “3” “2.5” “2” “1.5” “1” “0” ดังนี้ 

 
ระดับผลกำรเรียน ควำมหมำย ช่วงคะแนน 

4 ดีเยี่ยม 80 - 100 
3.5 ดีมาก 75 - 79 
3 ด ี 70 – 74 

2.5 ค่อนข้างดี 65 - 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 - 59 
1 ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 50 – 54 
0 ต่ ากว่าเกณฑ ์ 0 - 49 

 
7. ให้ใช้ค าว่า “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน” ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 

การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ส าหรับการประเมินในแต่ละรายวิชา 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอน
และผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือห้องสมุด
หน่วยงานอื่น ๆ 
 2. แหล่งวิทยาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้บริการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบ 
ความส าเร็จในงาน อาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ฯลฯ 
 4. สถานประกอบการต่าง ๆ สถานประกอบการวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม  
หน่วยงานวิจัยในท้องถิ่น  ซึ่งให้บริการความรู้  ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานและวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่น 
 5. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  สวนสัตว ์พิพิธภัณฑ์  
สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช 
 7. สื่ออีเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี – รอม วีซีดี วีดีทัศน์ CAI   Online ฯลฯ 
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อภิธำนศัพท ์
 
 สำระท่ี 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 

กระบวนกำรกลุ่ม 
กระบวนการในการท างานกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้  การเลือกหน้ากลุ่ม การก าหนด

เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน วางแผนการท างาน แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 

กำรด ำรงชีวิต 
เป็นการท างานในชีวิตประจ าวันเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีว่า 

ด้วยงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอ่ืนๆ 
กำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต 

เป็นการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบั ติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง ท างานบรรลุเป้าหมาย ท างานถูกวิธี ท างานเป็นขั้นตอน ท างานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  
มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ 
เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีข้ันตอน  

การสังเกต การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก 
ทักษะกำรจัดกำร 

ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ท างานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน 
(ท างานเป็นกลุ่ม) เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะกระบวนกำรท ำงำน 
การลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างส่ าเสมอ ทั้งการ

ท างานเป็นรายบุคคล และการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายได้แก่การ
วิเคราะห์งาน การวางแผนในการท างาน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการท างาน 

ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน  
การท างานเป็นกลุ่ม สามารุทกงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน

ได้ท างานอย่างมีกระยวนการตามขั้นตอนการท างาน และฝึกหลักการท างานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาท  
หน้าที่ภายในกลุ่ม มีทักษะในการฟัง พูด มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน สรุปผลและน าเสนอรายงาน 

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ 
วิธีการและภารกิจที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหรือ

เนื้อหานั้นๆได้แก่ การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การส ารวจ แลละการบันทึก 
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สำระท่ี 2 กำรอำชีพ 

กำรจ ำลองอำชีพ 
เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดท าให้เสมือนจริง

เพ่ือให้ผู้เรียน มีทักษะการท างานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชัพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพเช่น การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมุติ ฯลฯ 

กำรประเมินทำงเลือกอำชีพ  
เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวโน้ม 

ด้านอาชีพท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ 
กำรอำชีพ  

เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะที่จ ำเป็นต่ออำชีพ 
ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
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ภำคผนวก  ข 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช 256๕ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ที่ ๗๐ / 256๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปรับปรุงหลักสูตร 

โรงเรียนวัดมหำกำร  พุทธศักรำช  2565  ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
พุทธศักรำช 2551  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 27 ที่ก าหนดให้
สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ  การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ ในส่วนที่ เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาของชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  

กระทรวงศึกษาธิการ จึงออก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงาน
วิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ข้อ 9 ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการเรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ระดับกลุ่มวิชา” จ านวน 9 คณะ เรียกชื่อคณะอนุกรรมการตามชื่อกลุ่มวิชาในหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งโดย
ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้     การบริหารหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในหลักสูตร
โรงเรียนวัดมหาการ พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1.  นางสาวสภุาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
    2.  นายชะเอม  แก้วมณี   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ประกอบด้วย 
 1.1  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  ประกอบด้วย 
 2.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
3. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
 3.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
4. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม   ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวพัชรา  ยอดชุม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
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5. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ  ประกอบด้วย 
 5.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
6. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
7. คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ประกอบด้วย 
 7.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
8.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางณัฐฐาพร  มาแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 8.2  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
9.  คณะกรรมกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ประกอบด้วย 
 9.1  นางฐาลินี  หมีหมะ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 9.2  นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน  กรรมการ 
 9.3  นางณัฐาพร  มาแดง   กรรมการ 
 9.4  นางอนงค์  บัวศรี   กรรมการ 
 9.5  นางสาวจารุวรรณ  เหมาะวิหค กรรมการ  
10.  คณะกรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฐมวัย ประกอบด้วย 

 10.1 นางสาวจิราวรรณ  ชูชยั  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

ให้คณะอนุกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  
1. ก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้กลุ่มวิชา และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาของกลุ่มวิชา ในสาระการ
เรียนรู้เรียนรู้พ้ืนฐาน และสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. ด าเนินการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุดและ  การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงความสามารถที่แท้จริงของ
นักเรียน  

3. พัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความ
เหมาะสมและให้การสอนน าไปสู่การเรียนรู้มากท่ีสุด  

4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด  
5. ก าหนดแนวทางพัฒนาเครื่องมือ และก ากับ ติดตามการด าเนินการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มวิชาที่ก าหนด  
      6. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  
 7. ด าเนินการวิจัยการศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผล  
 8. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน          
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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9. รวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการ เรียนรู้ 
ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรรายวิชาและกลุ่มวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมาและ 
วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป  
 10. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู – อาจารย์ และผลการ บริหาร
หลักสูตรของกลุ่มวิชาโดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน  วิชาการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง  
 11.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถ เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนดให้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 
               

              สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
  

                 (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
 นายชะเอม  แก้วมณี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

ผู้จัดท ำ 
 นางสาวสุภาพร  บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1 
 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1 
 นางอนงค์  บัวศรี   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 นางณัฐฐาพร  มาแดง  ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 

พิมพ์และจัดท ำรูปเล่ม 
 นางสาวพัชรา  ยอดชุม  ครู คศ.1 
 นางฐาลินี  หีมหมะ  ครู คศ.1 
 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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