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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

วิสัยทัศน 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มุงเนนใหผูเรียน มีการพัฒนาดานหัตถกรรม เพ่ือนเปนแนวทาง ใน
การสรางอาชีพ สรางรายได รักการเปนผูผลิต แบบเพียงพอเพ่ือการดำรงชีวิต 
 

หลักการ 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มีหลักการท่ีสำคัญในการพัฒนาผูเรียน ดังนี้  
  1. ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาภูมิปญญาไทย นิยมไทย และดำรงไวซึ่งความเปนไทย  
  2. สามารถคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค การสรางผลงานไดอยางเปนระบบ  
  3. บูรณาการทั้งศาสตร และศิลปทุกแขนงในการสรางชิ้นงานใหเหมาะสมลงตัว  
  4. แสวงหาความรู และเทคนิควิธีใหม ๆ รับฟงความคิดเห็น และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง 
ที่ถูกตองเหมาะสม 

 
จุดมุงหมาย 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  
  1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตาม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. มีความรูความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  
  3.  มีความรักชาติมีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมมี จิต
สาธารณะที่มุงทำประโยชน และสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินทร มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งการพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี ้
  1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับ และสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง และสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพ่ือขจัด และลด
ปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล และความถูกตอง ตลอดจนการ
เลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเอง และสังคม 
  2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธ และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกัน และแกไข
ปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
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  4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม 
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบ 
ตอตนเอง และผูอ่ืน 
  5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสาร การ
ทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี 
ความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทย และพลโลก โดยมีคณุลักษณะอันพึงประสงคดังนี้  
  ขอที่ 1  รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง คณุลักษณะที่แสดงออกถึงการเปนพลเมืองดขีองชาต ิธำรงไว
ซึ่งความเปนชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ผูที่รักชาติศาสน 
กษัตริย คอื ผูท่ีมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเปนพลเมืองดีของชาต ิมีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความ 
เปนชาติไทย ปฏิบัติตนตาม หลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  
  ขอที่ 2  ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดม่ันในความถูกตอง ประพฤติตรง
ตาม ความเปนจริงตอตนเอง และผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา ใจ ผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตาม
ความ เปนจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดำเนินชีวิต มีความละอาย และ
เกรงกลัวตอการกระทำผิด  
  ขอที่ 3  มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ 
ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ผูมีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลงกฎเกณฑ และระเบียบ 
ขอบังคบัของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  
  ขอที่ 4  ใฝเรียนรู หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา 
ความรูจากแหลงเรียนรูท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ผูที่ใฝเรียนรู คือ ผูท่ีมีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ 
เพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูทั้งภายใน และ
ภายนอกโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ ดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม บันทึกความรูวิเคราะหสรุปเปนองค 
ความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอด เผยแพร และนำไปใชในชีวิตประจำวันได  
  ขอที่ 5  อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ผูที่อยูอยาง 
พอเพียง คือ ผูที่ดำเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยูรวมกับผู อ่ืนดวยความ 
รับผิดชอบ ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เห็นคุณคาของ ทรัพยากรตาง ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยง และพรอมรับ 
การเปลี่ยนแปลง  
  ขอที่ 6  มุงม่ันในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทำ
หนาที่การงานดวยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือใหงานสำเร็จตามเปาหมาย ผูที่มุงม่ันในการทำงาน คือ ผูท่ีมี 
ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความเพียรพยายาม ทุมเทกำลังกาย 
กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดดวยความรับผิดชอบ และมีความ 
ภาคภูมิใจในผลงาน  
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  ขอที่ 7  รักความเปนไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคณุคา รวมอนุรักษ 
สืบทอดภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรม ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยาง
ถูกตอง และเหมาะสม ผูที่รักความเปนไทย คือ ผูที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคา ชื่นชม มีสวนรวมในการ
อนุรักษ สืบทอด เผยแพรภูมิปญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย มีความกตัญู
กตเวท ีใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางถูกตองเหมาะสม  
  ขอที่ 8  มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมหรือสถานการณ 
ที่กอใหเกิดประโยชนแกผูอ่ืน ชุมชน และสังคม ดวยความเต็ม ใจ กระตือรือรน โดยไมหวังผลตอบแทน ผูที่มีจิต 
สาธารณะ คือ ผูที่มีลักษณะเปนผูให และชวยเหลือผูอ่ืน แบงปนความสุขสวนตนเพ่ือทำประโยชนแกสวนรวม 
เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสา ชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย สติปญญา ลงมือ 
ปฏิบัติเพ่ือแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชน โดยไมหวังสิ่งตอบแทน 
 

ทำไมตองเรียนการงานอาชีพ 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ เปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะ 
พ้ืนฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการดำรงชีวิตในปจจุบัน สามารถนำความรู 
เก่ียวกับการดำรงชีวิต และการอาชีพ มาใชประโยชนในการทำงานอยางมีความคิดสรางสรรค สามารถแขงขัน
ในสังคมไทย และสากลได เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีตอการทำงาน 
สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียง และมีความสุข  
 

เรียนรูอะไรในการงานอาชีพ 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพ่ือใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้  

  ★ การดำรงชีวิต และครอบครัว เปนสาระเก่ียวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไมทำลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจ และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพ่ือใหคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  

  ★ การอาชีพ เปนสาระที่ เก่ียวของกับทักษะที่จำเปนตออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีตออาชีพ เห็นคุณคาของอาชีพที่สุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพอยาง
เหมาะสม   
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
 สาระที ่ 1  การดำรงชีวิต และครอบครัว  
  มาตรฐาน  ง 1.1  เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรูมีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือ การดำรงชีวิต และ
ครอบครัว  
 สาระที ่ 2  การอาชีพ  
  มาตรฐาน  ง 2.1  เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณเห็นแนวทางในงานอาชีพ มีคุณธรรม 
และมีเจตคติที่ดี ตออาชีพ 
 

ทักษะ และกระบวนการทางการงานอาชีพ 
  ทักษะการทำงาน  
   ทักษะกระบวนการทำงานเปนการลงมือทำดวยตนเอง โดยมุงเนนฝกวิธีการทำงานตามขั้นตอน
อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหสามารถทำงานไดบรรลุวัตถุประสงคขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ดังนี้  
   ขั้นตอนที่  1  การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอมูลเพ่ือนำมาวางแผนในการทำงาน ไดแก 
ลักษณะของงาน คุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน  
   ขั้นตอนที่  2  การวางแผนในการทำงาน เปนการกำหนดวัตถุประสงค และวิธีการไวลวงหนา
อยางคราว ๆ โดยอาศัยขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใชประกอบการพิจารณา และตัดสินใจ  
   ขั้นตอนที่  3  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน เปนการลงมือตามแผนที่วางไว เพ่ือใหงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค การลงมือทำงานในขั้นตอนนี้ตองมีการควบคุมดวย เพราะบางคนวางแผนไวอยาง
ละเอียด แตไมไดปฏิบัติตามซึ่งอาจทำใหเกิดผลเสียตามมาได นอกจากนี้ควรตรวจสอบความกาวหนาของแผน
ดวย บางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคดิมากกอน  
   ขั้นตอนที ่ 4  การประเมินผลการทำงาน สามารถประเมินไดทั้งกอนทำงาน ขณะทำงาน และ
หลังจากทำงานเสร็จแลว ซึ่งทำใหทราบวางานที่ทำประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม ถาไม
สำเร็จมี สาเหตุมาจากอะไร และมีวิธีการปรับปรุงแกไขอยางไร  
 
  ทักษะกระบวนการแกปญหา  
   กระบวนการแกปญหา มีขั้นตอน ดังนี้  
   1.  การพิจารณาปญหา เปนการกำหนดปญหา สังเกต และทำความเขาใจเก่ียวกับปญหาที่เกิดขึ้น 
โดย สังเกตลักษณะของปญหา และพยายามมองใหถูกจุด  
   2.  การวิเคราะหปญหา โดยแยกแยะวาปญหาที่ตองการแกไขนั้นมีสภาพเปนอยางไร เปนตน 
แลวรวบรวมขอมูลตาง ๆ พิจารณาวา ขอมูลหรือเงื่อนไขที่กำหนดมีเพียงพอท่ีจะแกปญหาหรือไม ถาไมพอก็
ควรหาเพ่ิมเติม  
   3. การสรางทางเลือกในการแกปญหา หมายถึง การคิดแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย จน 
สามารถแกปญหานั้น ๆ ได  
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  ทักษะการทำงานรวมกัน  
   การทำงานรวมกับผูอ่ืน หมายถึง การทำงานรวมกับผูอื่นตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค
หรือ เปาหมายในการทำงานอยางเดียวกัน สมาชิกในกลุมรูจักหนาที่ของตนเอง และยึดหลักของการทำงานเปน
กลุมเปนสำคัญ รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธที่ดีเพ่ือดำเนินงานตาง ๆ ใหประสบผลสำเร็จ  
   กระบวนการในการทำงานรวมกัน มีขั้นตอนดังนี้  
   1.  การเลือกหัวหนากลุม หรือผูนำ คือผูที่ทำใหงานสำเร็จตามเปาหมายโดยอาศัยความรวมมือ
จากสมาชิกในกลุม หัวหนากลุมที่มีความสามารถจะสรางวิสัยทัศนรวมกับกลุม เปนศูนยกลางในการประสาน
พลัง เพ่ือดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการได  
   2. การกำหนดเปาหมาย เปนตัวกำหนดสิ่งที่กลุมตองการวาคืออะไร สมาชิกในกลุมจะตองมี
เปาหมายตรงกัน มีความชัดเจน และมองเห็นผลที่จะไดรับเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ  
   3. การวางแผนในการทำงาน เปนการกำหนดกิจกรรมไวลวงหนาวาจะตองทำอะไรบาง แบง
หนาที่ในการทำงานอยางไร มีขั้นตอนอยางไรเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งการวางแผนที่ดีจะชวยใหบรรลุเปาหมาย
ไดงายข้ึน และจะตองอาศัยวิสัยทัศนของสมาชิกในกลุมดวย  
   4.  การแบงงานตามความสามารถ เปนการปองกันปญหา การกาวกายหนาที่ซึ่งกัน และกัน หรือ 
การทำงานที่ซ้ำซอนกัน ซึ่งเปนหนาที่ของหัวหนากลุมท่ีจะมอบหมายงาน  
   5.  การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ เมื่อสมาชิกแตละคนไดรับมอบหมายงาน จึงลงมือปฏิบัติตาม
หนาที่ และควบคุมการปฏิบัติงานของตนเองใหเปนไปตามแผนที่วางไว  
   6.  การประเมินผล และปรับปรุงงาน เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการทำงานรวมกัน ทำให
ทราบวาการทำงานของกลุมบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม หรือมีขอบกพรองใดเพื่อนำมาปรับปรุงการ
ทำงานใหดีข้ึน  
 
  ทักษะการแสวงหาความรู  
   ทักษะการแสวงหาความรูคือ วิธีการ และกิจกรรมที่มุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาเพ่ือนำไปใช 
ประกอบการเรียนเนื้อหาตาง ๆ หรือการทำงานอาชีพ เปนการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาทันสมัย และ
สามารถดำรงชีวิตอยูกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางมีความสุข  
 
  ทักษะการจัดการ 
   ทักษะการจัดการเปนความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน และจัดระบบคน เพ่ือใหไดผลงาน
สำเร็จ ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดังนี้  
   1. การตั้งเปาหมาย เปนการกำหนดสิ่งที่ตองการไดรับจากการทำงานไวลวงหนา ซึ่งอาจเปน
เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว หรือเปาหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงได  
   2. การวิเคราะหทรัพยากร เปนการพิจารณาวาทรัพยากรที่นำมาใชสามารถทำใหบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไวหรือไม  
   3. การวางแผน และกำหนดทรัพยากร เปนการกำหนดกิจกรรมไวลวงหนาวา จะตองทำอะไร สิ่ง
ใด อยางไร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด  
   4. การปฏิบัติตามแผน และการปรับแผน เปนการนำแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดมาดำเนินการ 
ใหสำเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวหรือปรับเปลี่ยนแผนที่วางไวเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาที่จะเกิดข้ึน  
   5.  การประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานของตนเองหรือของทีมงาน
บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม (www.wpp.co.th)   
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คุณภาพผูเรียน 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

  ★ เขาใจวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ 
ถูกตองตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงานที่กระตือรือรน ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัยสะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

  ★ เขาใจประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน มีความคิดในการแกปญหาหรือสนองความ 
ตองการอยางมีความคิดสรางสรรคมีทักษะในการสรางของเลน ของใชอยางงาย โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี 
ไดแกกำหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติลงมือ 
สราง และประเมินผล เลือกใชวัสดุอุปกรณอยางถูกวิธีเลือกใชสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรค 
และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนำกลับมาใชซ้ำ  

  ★ เขาใจ และมีทักษะการคนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน การนำเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ 
 
 จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

  ★ เขาใจการทำงาน และปรับปรุงการทำงานแตละข้ันตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทำงาน
รวมกัน ทำงานอยางเปนระบบ และมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยันอดทน รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใชน้ำใชไฟฟาอยางประหยัด และคุมคา  

  ★ เขาใจหลักการแกปญหาเบ้ืองตน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เก็บรักษาขอมูล 
สรางภาพกราฟก สรางงานเอกสาร นำเสนอขอมูล และสรางชิ้นงานอยางมีจิตสำนึก และรับผิดชอบ  

  ★ รู และเขาใจเก่ียวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรูความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ   
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 สาระที่ 1 การดำรงชีวิต และครอบครัว  
  มาตรฐาน  ง 1.1  เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรคมีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพ่ือการดำรงชีวิต และ
ครอบครัว 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  1. บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือ

ตนเอง  
★ การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง เชน การแตงกาย  
 - การเก็บของใช  
 - การหยิบจับ และใชของใชสวนตัว  
 - การจัดโตะ ตู ชั้น  

 2. ใชวัสดุอุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ 
ในการทำงานอยางปลอดภัย  

★ การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการ
ทำงานอยางปลอดภัย เชน  
 - การทำความคุนเคยการใชเครื่องมือ  
 - การรดน้ำตนไม  
 - การถอน และเก็บวัชพืช  
 - การพับกระดาษเปนของเลน  

 3. ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองอยาง
กระตือรือรน และตรงเวลา  

★ ความกระตือรือรน และตรงตอเวลาเปนลักษณะ
นิสัยในการ ทำงาน 

ป.2  1. บอกวิธีการ และประโยชนการ
ทำงาน เพ่ือชวยเหลือตนเอง และ
ครอบครัว  
2. ใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือใน 
การทำงานอยางเหมาะสมกับงาน และ
ประหยัด 

★ การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง และครอบครัว 
เชน 
 - บทบาท และหนาที่ของสมาชิกในบาน  
 - การจัดวาง เก็บเสื้อผารองเทา  
 - การชวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร  
 - การกวาดบาน  
 - การลางจาน  

 3. ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง และ
ครอบครัวอยางปลอดภัย 

★ การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือ เชน  
 - การเพาะเมล็ด  
 - การดูแลแปลงเพาะกลา  
 - การทำของเลน  
 - การประดิษฐของใชสวนตัว 

ป.3  1. อธิบายวิธีการ และประโยชนการ 
ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองครอบครัว 
และสวนรวม  

★ การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
สวนรวม เชน  
 - การเลือกใชเสื้อผา  
 - การจัดเตรียมอุปกรณการเรียน  
 - การทำความสะอาดรองเทากระเปานักเรียน  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 -  การกวาด ถูปดกวาด เช็ดถ ูบานเรือน 
 - การทำความสะอาดหองเรียน  

 2. ใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือตรง
กับลักษณะงาน 

★ การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือ เชน  
 - การปลูกผักสวนครัว  
 - การบำรุงรักษาของเลน  
 - การซอมแซมของใชสวนตัว  
 - การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ โดยใชวัสดุ
ในทองถิ่น  

 3. ทำงานอยางเปนข้ันตอน ตาม
กระบวนการทำงานดวยความสะอาด
ความรอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม  

★ การทำงานอยางเปนชั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงาน ดวยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เปนคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน 

ป.4  1. อธิบายเหตุผลในการทำงานใหบรรลุ 
เปาหมาย  
2. ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยาง 
เปนขั้นตอนดวยความขยันอดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย  

★ การทำงาน เชน  
 - การดูแลรักษาของใช  
 - การจัดตูเสื้อผา โตะเขียนหนังสือ และกระเปา
นักเรียนสวนตัว 
 - การปลูกไมดอก หรือไมประดับ  
 - การซอมแซมวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ  
 - การประดิษฐของใชของตกแตงจากใบตอง 
และกระดาษ  
 - การจัดเก็บเอกสารสวนตัว  

 3. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงาน  

★ มารยาท เชน  
 - การตอนรับบิดามารดาหรือผูปกครองในโอกาส
ตาง ๆ 
 - การรับประทานอาหาร และหองสวม  
 - การใชหองเรียน หองน้ำ  

 4. ใชพลังงาน และทรัพยากรในการ
ทำงานอยางประหยัด และคุมคา 

★ การใชพลังงาน และทรัพยากรอยางประหยัด และ
คุมคา เปนคุณธรรมในการทำงาน 

ป.5 1. อธิบายเหตุผลการทำงานแตละ
ขั้นตอน ถูกตองตามกระบวนการทำงาน  

★ ขั้นตอนการทำงาน เชน  
 - การซอมแซม ซัก ตากเก็บ รีด พับ เสื้อผา  
 - การปลูกพืช  
 - การทำบัญชีครัวเรือน   

 2. ใชทักษะการจัดการในการทำงาน 
อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิด
สรางสรรค 

★ การจัดการในการทำงาน เชน  
 - การจัดโตะอาหาร ตูอาหาร ตูเย็น และ
หองครัว  
 - การทำความสะอาดหองน้ำ และหองสวม  
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
 - การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน  
 - การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุเหลือ
ใชที่มีอยูในทองถ่ิน  
 - การจัดเก็บเอกสารสำคัญ  
 - การดูแลรักษา และใชสมบัติสวนตัว ครอบครัว 
และสวนรวม   

 3. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ 
ทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  

★ มารยาท เชน  
 -  การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  

 4.  มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน และ
ทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา 

★ การมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน และทรัพยากร 
อยางประหยัด และคุมคาเปนคุณธรรมในการทำงาน 

ป. 6  1. อภิปรายแนวทางในการทำงาน และ
ปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน 

★ การทำงาน และการปรับปรุงการทำงาน เชน 
 - การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน  
 - การปลูกไมดอก หรือไมประดับ หรือปลูกผัก
หรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
 - การบันทึกรายรับ  
 - รายจายของหองเรียน  
 - การจัดเก็บเอกสารการเงนิ  

 2. ใชทักษะการจัดการ ในการทำงาน 
และมีทักษะการทำงานรวมกัน  

★ การจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงาน
รวมกัน เชน 
 - การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ใหสมาชิกใน
ครอบครัว  
 - การติดตั้ง ประกอบ ของใชในบาน  
 - การประดิษฐของใช ของตกแตงใหสมาชิกใน
ครอบครัว หรือ เพื่อน ในโอกาสตาง ๆ  

 3. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงานกับ ครอบครัว และผูอื่น  

★ มารยาท เชน  
 -  การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว และผูอ่ืน  

★ การมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน และทรัพยากร
อยางประหยัด และคุมคาเปนคุณธรรมในการทำงาน 
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 สาระที่ ๒ การอาชีพ 
  มาตรฐาน  ง 2.1  เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ มีคุณธรรม 
และมีเจตคติที่ตออาชีพ 
 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1  - - 
ป.2  - - 
ป.3  - - 
ป.4  1. อธิบายความหมาย และ

ความสำคัญของ อาชีพ 
★ ความหมาย และความสำคัญของอาชีพ 

ป.5  1. สำรวจขอมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพตาง 
ๆ ในชุมชน  

★ อาชีพตาง ๆ ในชุมชน  
 - คาขาย  
 - เกษตรกรรม  
 - รับจาง  
 - รับราชการ พนักงานของรัฐ  
 - อาชีพอิสระ   

 2. ระบุความแตกตางของอาชีพ ★ ความแตกตางของอาชีพ  
 - รายได  
 - ลักษณะงาน  
 - ประเภทกิจการ  

★ ขอควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ  
 - ทำงานไมเปนเวลา  
 - การยอมรับนับถือจากสังคม  
 - มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง 

ป.6  1.  สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการ
เลือก อาชีพ  

★ การสำรวจตนเอง  
 - ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ   

 2.  ระบุความรู ความสามารถ และ
คุณธรรม ที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ 

★ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เชน  
 - ความซื่อสัตย  
 - ความขยัน อดทน  
 - ความยุติธรรม  
 - ความรับผิดชอบ 
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รายวิชาที่เปดสอน 
 รายวิชาพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 รายวิชาพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6 
  ง11101 การงานอาชีพ1    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง12101 การงานอาชีพ2    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง13101 การงานอาชีพ3    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง14101 การงานอาชีพ4    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง15101 การงานอาชีพ5    จำนวน  40  ชั่วโมง 
  ง16101 การงานอาชีพ6    จำนวน  40  ชั่วโมง 
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คำอธิบายรายวิชาและโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

ง11101  การงานอาชีพ 1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมี
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิต และ
ครอบครัว บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยาง
ปลอดภัย ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรน และตรงเวลา  
  วิธีการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองเปนการลงมือทำงานที่มุงเนนการฝกทำงานอยางสม่ำเสมอ ใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงานอยางปลอดภัยมีความกระตือรือรน และตรงตอเวลาเปนลักษณะ
นิสัยในการทำงาน 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา 
ง11101  การงานอาชีพ1 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 งานบาน ง 1.1  ป.1/1-3 1. งานบาน ทั้งงานดูแลบาน บริเวณบาน 
และเครื่องใชในบาน และงานอำนวยความ
สะดวกใหแกสมาชิกในครอบครวั หาก
สมาชิกในครอบครัวชวยกันทำงานบาน 
ดวยความเต็มใจ จะทำใหบานสะอาด เปน
ระเบียบเรียบรอย นาอยูอาศัย  
2. งานบานเปนงานที่มีประโยชนตอบาน 
และสมาชิกในครอบครวั ชวยสรางนิสัยท่ีดี
แก ตนเอง สรางความผูกพันระหวาง
สมาชิกในครอบครัว เปนการทำใหรางกาย
ไดออกแรง และเคลื่อนไหว และยังทำให
บานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย ไมมี
กลิ่นเหม็นสัตว และแมลงตาง ๆ ไมมา
รบกวน  
3. การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองทั้งการ 
จัดเก็บของเลน ของใชบนโตะ ตู ชั้นวาง
ของ และการหยิบจับ และใชของใชสวนตัว
หากมีวิธีการทำงานอยางเปนลำดับขั้นตอน 
และเหมาะสม จะทำใหเกิดความเปน
ระเบียบ เรียบรอย สิ่งของไมสูญหาย หรือ
เสียหาย ใชงานไดสะดวก และไมเกิด
โรคตดิตอ 

11 20 

2 เสื้อผา 
และเครื่อง
แตงกาย 

ง 1.1 ป.1/1-3 1. คนเราตองสวมใสเสื้อผา และเครื่อง
แตงกายทุกวัน เสื้อผาเปนสิ่งที่ตองสวมใส
เพ่ือปกปดรางกาย ชวยใหรางกายอบอุน 
สวนเครื่องแตงกายเปนสิ่งที่ใชสวมใสเพ่ือ
ความสวยงาม มีประโยชนตอการทำ
กิจกรรมตาง ๆ  
2. เสื้อผา และเครื่องแตงกายใชปกปด
รางกายใหอบอุน และประดับตกแตง
รางกายใหสวยงาม เสื้อผา และเครื่องแตง

9 20 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

กายมีหลากหลายรูปแบบ จึงควรเลือกใชให
เหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส และสถานท่ี 
3. การแตงกายเปนงานอยางหนึ่งที่ตอง
ปฏิบัติดวยตนเอง เพ่ือเปนการฝกนิสัยที่ดี
ในการชวยเหลือตนเอง ความมีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และเปนการชวยแบงเบาภาระ
ของผูปกครอง 

3 งานเกษตร ง 1.1  ป.1/1-3 1. งานเกษตรเปนการปลูกพืช และเลี้ยง
สัตว เพ่ือนำพืช และเนื้อสัตวมาใช
ประโยชนในการดำรงชีวิต  
2. งานเกษตรมีหลายประเภท เชน การ
ปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การประมง และ
การเกษตรผสมผสาน ซึ่งงานเกษตรทุก
ประเภทใหผลผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถ
ทำประโยชนใหกับมนุษยได  
3. งานเกษตรเปนการเพาะปลูกพชืตาง ๆ 
รวมทั้งการเลี้ยงสัตว เพ่ือนำผลผลิตที่ได 
จากการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวมาใช
ประกอบอาหาร จำหนายหรือแปรรูป  
4. การดูแลรักษาพืชอยางถูกวิธ ีเปน
ประจำจะทำใหพืชเจริญเติบโตไดด ีจนถึง
เวลาที่ใหผลผลิต 

11 20 

4 งาน
ประดิษฐ 

ง 1.1  ป.1/1-3 1. งานประดิษฐเปนการนำวัสดุหรือเศษ
วัสดุ ที่มีในบานหรือหาไดงายในทองถิ่น มา
ทำเปนของเลน ของใช และของตกแตง  
2. ประโยชนของงานประดิษฐทำใหมีของ
เลน ของใช และของประดับตกแตงไวใช
งาน ชวยประหยัดคาใชจายในครัวเรือน
สงเสริม ใหเกิดความคดิสรางสรรคในการ
ออกแบบชิ้นงาน  
3. การพับกระดาษ เปนงานประดิษฐ
อยางหนึ่งที่ทำใหกระดาษมีรูปราง และ
รูปทรงตามความคิดของผูพับ 

9 20 

   สอบปลายป - 20 
   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง12101  การงานอาชีพ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมี
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิต และ
ครอบครัว บอกวิธี และประโยชนการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง และครอบครัว ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
ในการทำงานอยางเหมาะสมกับงาน และประหยัด ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง และครอบครัวอยางปลอดภัย 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3  
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ง12101  การงานอาชีพ2 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 งานบาน ง 1.1 ป.2/1-3 1. การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง และ
ครอบครัว เชน  
 -  บทบาท และหนาที่ของสมาชิกใน
บาน  
 - การกวาดบาน  
 - การลางจาน  
2. การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือให
เหมาะสมกับงาน ชวยใหประหยัด และ
ปลอดภัย  
3. ความปลอดภัยเปนลักษณะนิสัยใน
การทำงาน 

7 15 

2 เสื้อผา 
และเครื่อง
แตงกาย 

ง 1.1 ป.2/1-3 1.  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง และ
ครอบครัว เชน  
 - การจัดวาง เก็บเสื้อผา รองเทา  
2. การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือ ให
เหมาะสมกับงานชวยใหประหยัด และ
ปลอดภัย  
3. ความปลอดภัยเปนลักษณะนิสัย ใน
การทำงาน 

6 10 

3 อาหาร 
และ

โภชนาการ 

ง 1.1 ป.2/1-3 1.  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง และ
ครอบครัว เชน  
 - การชวยครอบครัวเตรียม 
ประกอบอาหาร  
2. การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือให
เหมาะสมกับงาน ชวยใหประหยัด และ
ปลอดภัย  
3.  ความปลอดภัยเปนลักษณะนิสัย ใน
การทำงาน 
 
 

7 15 

4 งานเกษตร ง 1.1 ป.2/1-3 1.  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง และ 11 20 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ครอบครัว  
2.  การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือให
เหมาะสมกับงาน ชวยใหประหยัด และ
ปลอดภัย เชน  
 - การเพาะเมล็ด  
 - การดูแลแปลงเพาะกลา 
3. ความปลอดภัยเปนลักษณะนิสัยใน
การทำงาน 

5 งาน
ประดิษฐ 

ง 1.1 ป.2/1-3 1.  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง และ
ครอบครัว  
2. การใชวัสด ุอุปกรณ และเครื่องมือให
เหมาะสมกับงานชวยใหประหยัด และ
ปลอดภัย เชน  
 -  การทำของเลน  
 -  การประดิษฐของใชสวนตัว  
3. ความปลอดภัยเปนลักษณะนิสัยใน
การทำงาน 

9 20 

   สอบปลายป - 20 
   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง13101  การงานอาชีพ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมี
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิต และ
ครอบครัว อภิปรายวิธีการ และประโยชนการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน ทำงานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ดวยความสะอาด 
รอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 
รวม  3 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ง13101  การงานอาชีพ3 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 งานบาน ง 1.1 ป.3/1-3  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง
ครอบครัว และสวนรวม ใหมีประสิทธิภาพ 
และไดผลงานที่มีคุณภาพ ตองใชวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
ทำงานอยางเปนข้ันตอน ตามกระบวนการ
ทำงาน ดวยความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

7 15 

2 เสื้อผา 
และเครื่อง
แตงกาย 

ง 1.1 ป.3/1-3 1. การเลือกใชเสื้อผาไดเหมาะสมกับ 
สภาพอากาศ จะทำใหรางกายอบอุน หรือ
เย็นสบายตามสภาพอากาศ การสวมใส
เสื้อผาไดเหมาะสมกับโอกาส เปนการแสดง
มารยาทที่ดี ตนเองเกิดความม่ันใจ และเปน
ที่ชื่นชมของผูพบเห็น  
2. การซอมแซมเสื้อผาของตนเองดวย 
วิธีการเนา จะทำใหเกิดความภูมิใจ 
ประหยัดคาใชจายในการจางชางซอม 

7 15 

3 งานเกษตร ง 1.1 ป.3/1-3  การปลูกผักสวนครัวในภาชนะใหได 
ผลผลิตดี ตองทำตามหลักการที่ถูกตอง ใช
วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือใหตรงกับ
ลักษณะงาน ปลูก และดูแลรักษาอยางถูกวิธี 

6 10 

4 งานชาง ง 1.1 ป.3/1-3  การบำรุงรักษาของเลน และซอมแซม 
ของใชสวนตัวอยางถูกวิธ ีจะชวยยืดอายุ
การใชงาน จึงประหยัดคาใชจายในการซื้อ
ของเลน และของใชสวนตัวใหม 

9 20 

5 งาน
ประดิษฐ 

ง 1.1 ป.3/1-3  การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ 
โดย ใชวัสดุในทองถิ่นเปนการเพิ่มมูลคา
ของวัสดุในทองถิ่น ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ประหยัดคาใชจาย และสามารถนำไป 
จำหนายเพ่ือสรางรายได 

11 20 

   สอบปลายป - 20 
   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง14101  การงานอาชีพ 4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิต และครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางเปนข้ันตอนดวยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน ใชพลังงาน และทรัพยากรในการทำงาน
อยางประหยัดและรูคา เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ อธิบายความหมาย และความสำคัญของอาชีพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  
 ง 4.1 ป.4/1  
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ง14101  การงานอาชีพ4 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 ครอบครัว
อุนจิต 

ง 1.1 ป.4/1-4 -  การดูแล การทางานบาน การทำ
ความสะอาดเสื้อผา ซอมแซมและจัดเก็บ
เสื้อผาให เรียบรอย ทำใหเสื้อผาใชไดนานๆ 
การประกอบอาหาร และการปรุงอาหาร
เปนการทำใหอาหารสุก มีกลิ่นและรสชาติ
นารับประทาน มีประโยชนตอรางกาย ควร
มีการจัดการในการทำงานอยางเปน 
ขั้นตอน และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
มารยาท เพ่ือทำงานไดอยางสะดวก และ
สำเรจ็ตาม เปาหมายท่ีตั้งไว 

11 20 

2 ชางคิด
ซอมแซม 

ง 1.1 ป.4/1-4 -  การจดัการงานชา่งและงานประดิษฐ์

ใหบ้รรลเุป้าหมายและประสบผลสาํเรจ็

ตอ้งอาศัยทกัษะการจดัการ ทกัษะ

กระบวนการในการทาํงาน มีคณุธรรมใน

การทาํงาน และมีจิตสาํนึกในการใช้

พลงังานและทรพัยากรอยา่งประหยัดและ

คุม้ค่า 

10 20 

3 เกษตรกรร
มคูบาน 

ง 1.1 ป.4/1-4 -  การจดัการงานเกษตรใหบ้รรลุ

เปา้หมายและประสบผลสาํเร็จตอ้งอาศยั

ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการใน

การทาํงาน มีคณุธรรมในการทาํงาน และ

มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานและ

ทรพัยากรอยา่งประหยัดและคุม้ค่า 

10 20 

4 สานฝนให
เปนจริง 

ง 1.1 ป.4/1-4 -  อาชีพเป็นการทาํมาหากินหรือการ

ทาํงานเพอืใหมี้รายไดส้าํหรบัเลียงตนเอง

และครอบครวั อาชีพแต่ละอาชีพจะ

แตกต่างกนัไปตามรายไดแ้ละลกัษณะ

9 20 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

งาน ในการทจีะเลือก ประกอบอาชีพใด

นนัควรคาํนึงถึงความสนใจ 
ความสามารถและทกัษะของตนเองทจีะ

ใชใ้นการ ปฏิบติั งาน การประ กอบอาชีพ

จะประสบผลสาํเรจ็ได ้ตอ้งอาศยัทกัษะ

การจดัการ ทักษะกระบวนการในการ

ทาํงาน มีคณุธรรมในการทาํงาน และมี

จิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานและ ทรพัยากร

อยา่งประหยดัและคุม้คา่ 

   สอบปลายป - 20 
   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง15101  การงานอาชีพ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิต และครอบครัว 
อภิปรายเหตุผลในการทำงานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทำงาน ใชทักษะในการจัดการ ในการ
ทำงานอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิก  
ในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน และทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน     
มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ สำรวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ  
ในชุมชน ระบุความแตกตางของอาชีพ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.5/1, ป.5/2,  ป.5/3, ป.5/4 
 ง 2.1 ป.5/1, ป.5/2 
รวม  6 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ง15101  การงานอาชีพ5 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 งานบาน ง 1.1 ป.5/1-4 -  งานบานท่ีสมาชิกในครอบครัว ตอง 
ชวยกันทำ แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ งาน
บานที่ไดรับมอบหมาย และงานบานท่ีไมได
รับมอบหมาย เชน งานทำความสะอาดบาน 
งานบำรุงรักษา และดูแลบริเวณบาน งาน
ดูแลรักษา และทำความสะอาดเสื้อผา และ
เครื่องแตงกาย งานเก็บลาง งานประกอบ
อาหาร 

6 15 

2 เสื้อผา และ
เครื่องแตง

กาย 

ง 1.1 ป.5/1-2, 
ป.5/4 

- การดูแลรักษาเสื้อผาดวยวิธีการตาง ๆ 
ตามข้ันตอนที่ถูกตองไดดวยตนเอง ทำให
เสื้อผาคงสภาพใชงานไดนาน ประหยัด
คาใชจายในการซื้อเสื้อผาใหม และเกิด
ความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง 

6 10 

3 งานเกษตร ง 1.1  ป.5/2, 
ป.5/4 

-  การปลูกพืชคอืการนำเอาเมล็ดพันธุ 
หนอ หัว มาใสลงในดินหรือสิ่งอ่ืน เพ่ือให
งอกหรือเติบโต และสามารถขยายพันธุ
ตอไปได การปลูกพืชแบงตามการใช
ประโยชนได 2 ประเภท คือ พืชสวน และ
พืชไร 

6 10 

4 งานชาง ง 1.1 ป.5/1-2 -  อุปกรณของใชในบาน เปนสิ่งที่ชวย 
อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม ตาง 
ๆ ภายในบาน เมื่อใชไประยะหนึ่งอาจเกิด
การชำรุดเสียหาย การซอมแซม จะทำให
สามารถนำกลับมาใชไดใหม เปนการ
ประหยัดคาใชจาย 

4 5 

5 งาน
ประดิษฐ 

ง 1.1 ป.5/1-2 -  การประดิษฐของใช และของตกแตง 
ดวยวัสดุเหลือใชในทองถิ่น เปนการทำงาน
โดยใชความคิดสรางสรรค ซึ่งตองทำตาม
กระบวนการเทคโนโลยีเพ่ือใหมีคุณภาพ 

7 15 

6 งานธุรกิจ ง 1.1 ป.5/1-2 -  การทำบัญชีครัวเรือนเปนการทำ 
บันทึกบัญชีทางการเงินของครอบครัว เพ่ือ

6 15 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

ใชเปนขอมูลวางแผนชีวิต การจัดเก็บ
เอกสาร การดูแลรักษาสมบัติสวนตัว สมบัติ
ครอบครัว และสวนรวม อยางถูกตอง ทำ
ใหเอกสาร และสมบัติไมสูญหาย 

7 อาชีพใน
ชุมชน 

ง 2.1 ป.5/1-2 -  การประกอบอาชีพ มีรายไดตอบแทน 
เพ่ือบุคคลจะนำรายไดนั้นไปใชในการ 
ดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัว อาชีพ
สุจริตกอใหเกิดประโยชนกับสังคมโดยไมทำ
ใหตนเอง และผูอ่ืนเดือดรอน ผูอาศัยอยูใน
ชุมชนมีรายได มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
และชุมชน ไดรับการพัฒนาดานตาง ๆ 

5 10 

   สอบปลายป - 20 
   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
ง16101  การงานอาชีพ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

 
  ศึกษาความเขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และมี
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดำรงชีวิต และ
ครอบครัว อภิปรายแนวทางในการทำงาน และปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน ใชทักษะการจัดการในการ
ทำงาน และมีทักษะการทำงานรวมกัน ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัว และผูอ่ืน เขาใจ มี
ทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ สำรวจตนเองในการ
วางแผนเพ่ืออาชีพ ระบุความรู ความสามารถ และคณุธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ 
 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
 ง 2.1 ป.6/1, ป.6/2 
รวม 5 ตัวชี้วัด 
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เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

โครงสรางรายวิชา 
ง16101  การงานอาชีพ6 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
เวลาเรียน 40 ชั่วโมง (1 ชั่วโมง/สัปดาห) 

สัดสวนคะแนน ระหวางภาค : ปลายภาค = 80 : 20 
 

ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

1 งานบาน ง 1.1 ป.6/1-3 -  การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน เครื่อง
เรือน เครื่องใชไฟฟาอยางถูกวิธ ีจะชวยให
ยืดอายุการใชงานใหใชไดนาน เปนการ
ประหยัดคาใชจาย 
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 
และผูอ่ืนอยางมีมารยาทที่ดีตอกัน จะชวย
ใหงานสำเร็จราบรื่น ไดรับความรวมมือใน
การทำงานอยางดี 

5 10 

2 เสื้อผา และ
เครื่อง 

แตงกาย 

ง 1.1 ป.6/1 -  การซอมแซมเสื้อผาที่ขาดไมมากทันที 
ที่พบดวยการปะ และการชุน จะชวยใหนำ
เสื้อผากลับมาใชงานไดอีก ประหยัด
คาใชจายในการซื้อเสื้อผาใหม 

5 10 

3 อาหาร และ
โภชนาการ 

ง 1.1 ป.6/1 -  การจัดอาหารใหกับสมาชิกใน 
ครอบครัว ตองมีคุณคาอาหารครบ 5 หมู 
เหมาะกับเพศ และวัย เพียงพอกับจำนวน
สมาชิก เพ่ือใหสมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง
เติบโตสมวัย 
-  การเตรียมการประกอบอาหารและ 
เครื่องดื่มใหกับสมาชิกในครอบครัวอยางถูก
วิธ ีตองมีการวางแผนเพ่ือการประหยัดเวลา 
คาใชจาย 

5 10 

4 งานเกษตร ง 1.1 ป.6/1-2 -  การเลี้ยงปลาสวยงามเปนงานอดิเรก ที่
ใหเกิดความเพลิดเพลินแกผูเลี้ยง และผูพบ
เห็น ปลาสวยงามจะเติบโตดี มีสีสัน
สวยงาม ผูเลี้ยงตองเอาใจใสเรื่องการให
อาหาร การปองกัน รักษาโรคอยางถูกวิธ ี

5 10 

5 งานชาง ง 1.1 ป.6/1-2 -  การติดตั้ง ประกอบของใชในบาน 
อยางมีประสิทธิภาพ ตองทำตามขั้นตอนที่
ถูกตอง ใชวัสดุอุปกรณใหตรงกับลักษณะ
ของงาน และมีสมาธิในการทำงาน เพ่ือให
ไดงานที่มีคุณภาพ และปลอดภัย 

5 10 
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ที ่
ชื่อหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ 
(ชั่วโมง) 

เวลา 

น้ำหนัก
คะแนน
(100) 

6 งาน
ประดิษฐ 

ง 1.1 ป.6/1-2 -  การประดิษฐของใชของตกแตงให 
สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือน ในโอกาส
ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ และไดผลงาน
ที่มีคุณภาพ ควรประยุกตใชความรูเก่ียวกับ
ทักษะการสรางชิ้นงาน แผนที่ความคิด 
กระบวนการทำงานประดิษฐ 

5 10 

7 งานธุรกิจ ง 1.1 ป.6/1-2 -  การบันทึกรายรับ – รายจาย เปน
ประจำ ชวยใหสามารถวางแผนการใช
จายเงินไดเหมาะสม การจัดเก็บเอกสาร
ทางการเงนิใหเปนระเบียบ สะดวกตอการ
หยิบใช ทำไดโดยแยกชนิดของเอกสาร
เรียงลำดับวันที่ แลวจัดเก็บประมาณ 1 ป
จึงทำลายทิ้ง 

4 10 

8 งานอาชีพ ง 2.1ป.6/1-2 - การประกอบอาชีพเปนวิถีชีวิตท่ีจำเปน
ตอมนุษยทุกคน ในดานการหารายไดมาใช
จาย มีสวนชวยพัฒนาสังคม และประเทศ
ใหเจริญกาวหนา จึงควรเลือกประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับทักษะ และความสนใจ
ของตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

4 10 

   สอบปลายป - 20 
   รวมทั้งสิ้น 40 100 
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สื่อ/แหลงเรียนรู 
  กลุมสาระการงานอาชีพไดเห็นความสำคัญของผูเรียน ในการท่ีจะไดรับความรู ความเขาใจ ในบทเรียน 
เพ่ือที่จะนำความรู ความสามารถไปพัฒนาตอยอดในอนาคต ในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้ง จึงมีความ 
จำเปนที่จะตองมีสื่อการสอนเพ่ือเปนตัวกลางที่จะทำใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน ดังนี้  
  สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ใชถายทอด หรือนำความรู ในลักษณะตาง ๆ จากผูสอนไปยัง 
ผูเรียนใหเขาใจความหมายไดตรงกัน ในการเรียนการสอนสื่อที่ใชเปนตัวกลางนำความรูในกระบวนการสื่อ 
ความหมายระหวางผู สอน กับผู เรียน  เรียกว าสื่ อการสอน  (Instruction Media) เช น  สื่ อการสอน 
(Instructional Media or Teaching Media) สื่ อ ก ารส อ น  (Educational media) อุ ป ก รณ ช ว ย ส อ น 
(Teaching Aids) เปนตน   ในปจจุบันมักจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ มารวมกันวา
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational) ซึ่งหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณ และวิธีการมาใชรวมกันอยางมี
ระบบในการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน  
  สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีเปนบุคคล วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเปน 
ตัวกลางทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของการเรียนการสอนที่กำหนดไวไดอยางงาย และรวดเร็ว
เปนเครื่องมือ และตัวกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหนาท่ีเปนตัวนำความตองการของ
ผูสอน ไปสูตัวผูเรียนอยางถูกตอง และรวดเร็วเปนผลใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการ
เรียนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม เชน อุปกรณการสอน โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการ
เรียน การสอน สื่อการศึกษา เปนตน  
 
  หลักการใชสื่อการเรียนการสอน  
  การใชสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุก
ขั้นตอนก็ไดดังนี้  
  1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กำลังจะเรียน หรือเนื้อหาท่ี 
เก่ียวของกับการเรียนในครั้งกอน แตมิใชสื่อที่เนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง เปนสื่อที่งายในการนำเสนอใน 
ระยะเวลาอันสั้น  
  2. ขั้นดำเนินการสอน หรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนข้ันสำคัญในการเรียนเพราะเปนข้ันที่จะให 
ความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพ่ือสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตองมีการจัดลำดับขั้นตอนการใชสื่อใหเหมาะสม และ
สอดคลองกับกิจกรรมการเรียน  
  3. ขั้นวิเคราะห และฝกปฏิบัติ สื่อในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิดโดยผูเรียน 
เปนผูใชสื่อเองมากที่สุด  
  4. ขั้นสรุปบทเรียน เปนข้ันของการเรียนการสอนเพ่ือการย้ำเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนมีความเขาใจที่
ถูกตอง และตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรใชเพียงระยะเวลาสั้น ๆ  
  5. ขั้นประเมินผูเรียน เปนการทดสอบความสามารถของผูเรียนวาผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียนถูกตองมาก 
นอยเพียงใด สวนใหญแลวจะเปนการประเมินจากคำถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจจะมีภาพประกอบดวยก็ได  
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  ประเภทของสื่อการเรียนการสอน  
  1. สื่อประเภทวัสดุ ไดแก สื่อเล็ก ซึ่งทำหนาที่เก็บความรูในลักษณะของภาพเสียง และอักษรใน
รูปแบบตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลงหาประสบการณ หรือศึกษาไดอยางแทจริง และกวางขวาง แบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คอื  
   1.1 วัสดุท่ีเสนอความรูไดจากตัวมันเอง ไดแกหนังสือเรียนหรือตำราของจริง หุนจำลอง รูปภาพ 
แผนภูมิแผนที่ ปายนิเทศ เปนตน  
   1.2 วัสดุที่ตองอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เปนตัวนำเสนอความรูไดแก ฟลมภาพยนตร แผน
สไลด ฟลมสตริป เสนเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน รายการที่ใชเครื่องชวยสอน เปนตน  
  2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ ไดแก สื่อใหญ ที่เปนตัวกลาง หรือทางผานของความรู 
ที่ถายทอดไปยังครู และผูเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไมมีประโยชนตอการสื่อความหมายเลย ถาไมมีความรู
ในรูปแบบตาง ๆ มาปอนผานเครื่องกลไกลเหลานี้ สื่อประเภทนี้จึงจำเปนตองอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิด
เปนแหลงความรูใหมันสงผาน ซึ่งจะทำใหความรูที่สงผานมีการเคลื่อนไหวไปสูผูเรียนจำนวนมาก ไดไกล ๆ และ
รวดเร็ว และบางทีก็ทำหนาที่เหมือนครูเสียเอง เชน เครื่องชวยสอน ไดแก เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งท้ังหลาย  
  3. สื่อประเภทเทคนิค หรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไมจำเปนตองใชแตวัสดุหรือ 
เครื่องมือเทานั้น บางครั้งจะตองใชเทคนิค และกลวิธีตาง ๆ ควบคูกันไป โดยเนนที่เทคนิค และวิธีการเปน
สำคัญ  
 
  สื่อการเรียนการสอนจำแนกตามประสบการณ  
  1. ประสบการณตรง และมีความมุงหมาย ประสบการณข้ันนี้ เปนรากฐานสำคัญของการศึกษาทั้ง
ปวง เปนประสบการณที่ผูเรียนไดรับมาจากความเปนจริง และดวยตัวเองโดยตรง ผูรับประสบการณนี้จะไดเห็น 
ไดจับ ไดทำ ไดรูสึก และไดดมกลิ่นจากของจริง ดังนั้นสื่อการสอนที่ไหประสบการณการเรียนรูในข้ันนี้ก็คือของ
จริง หรือความเปนจริงในชีวิตของคนเรานั่นเอง 
  2. ประสบการณจำลอง เปนที่ยอมรับกันวาศาสตรตาง ๆ ในโลก มีมากเกินกวาที่จะเรียนรูไดหมดสิ้น 
จากประสบการณตรงในชีวิต บางกรณีก็อยูในอดีต หรือซับซอน เรนลับ หรือเปนอันตรายไมสะดวกตอการ
เรียนรู จากประสบการณจริง จึงไดมีการจำลองสิ่งตาง ๆ เหลานั้นมาเพ่ือการศกึษา ของจำลองบางอยางอาจจะ
เรียนไดงายกวา และสะดวกกวา  
  3. ประสบการณตาง ๆ ของคนเรานั้นมีหลายสิ่งหลายอยางท่ีเราไมสามารถประสบไดดวยตนเอง เชน 
เหตุการณในอดีต เรื่องราวในวรรณคดี การเรียนในเรื่องที่มีปญหาเก่ียวกับสถานที่ หรือเรื่องธรรมชาติที่เปน 
นามธรรม การแสดงละครจะชวยไปใหเราไดเขาไปใกลความเปนจริงมากที่สุด เชน ฉากเครื่องแตงตัว เครื่องมือ 
หุนตาง ๆ เปนตน  
  4. การสาธิต คือ การอธิบายถึงขอเท็จจริงหรือแบงความคิด หรือกระบวนการตาง ๆ ใหผูเรียนแลเห็น 
ไปดวย เชน ครูสอนการงานเตรียมอุปกรณตาง ๆ ใหผูเรียนดู ก็เปนการสาธิตเหมือนกับนาฏการ หรือการศึกษา 
นอกสถานที่ เราถือเปนสื่อการสอนอยางหนึ่ง ซึ่งในการสาธิตนี้อาจรวมเอาสิ่งของที่ใชประกอบหลายอยาง 
นับตั้งแตของจริงไปจนถึงตัวหนังสือ หรือคำพูดเขาไวดวย แตเราไมเพงเล็งถึงสิ่งเหลานี้ เราจะใหความสำคัญ 
กับกระบวนการท้ังหมดที่ผูเรียนจะตองเฝาสังเกตอยูโดยตลอด  
  5. การศึกษานอกสถานท่ี เปนการสรางเสริมประสบการณชีวิตเพ่ือใหไดเรียนรูจากแหลงขอมูลแหลง 
ความรูที่มีอยูจริงภายนอกหองเรียน ดังนั้นการศึกษานอกสถานที่จึงเปนวิธีการหนึ่งที่เปนสื่อกลางใหไดเรียนจาก 
ของจริง  
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  6. นิทรรศการ มีความหมายที่กวางขวาง หมายถึง การจัดแสดงสิ่งตาง ๆ เพ่ือใหความรูแกผูชม ดังนั้น 
นิทรรศการจึงเปนการรวมสื่อตาง ๆ มากมายหลายชนิด การจัดนิทรรศการที่ใหผูเรียนมามีสวนรวมในการจัด 
จะสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสคิดสรางสรรคมีสวนรวม และไดรับขอมูลยอนกลับดวยตัวของเขาเอง  
  7.  โทรทัศน และภาพยนตร โทรทัศนเปนสื่อการสอนที่มีบทบาทมากในปจจุบัน เพราะไดเห็นทั้งภาพ 
และไดยินเสียงในเวลาเดียวกัน และยังสามารถแพร และถายทอดเหตุการณที่กำลังเกิดข้ึนไดดวย นอกจากนั้น 
โทรทัศนยังมีหลายรูปแบบ เชน โทรทัศนวงจรปด ซึ่งโรงเรียนสามารถนำมาใชในการเรียนการสอนไดเปนอยาง
ดี นอกจากนี้ยังมีโทรทัศนวงจรปดที่เอ้ือประโยชนตอการศึกษาอยางกวางขวาง ภาพยนตรเปนสื่อท่ีจำลอง 
เหตุการณมาใหผูชม หรือผูเรียนไดดู และไดฟงอยางใกลเคียงกับความจริง แตไมสามารถถายทอดเหตุการณ ที่
กำลังเกิดขึ้นได ถึงอยางไรก็ตามภาพยนตรก็ยังนับวาเปนสื่อที่มีบทบาทมากในการเรียนการสอน เชนเดียวกัน 
กับโทรทัศน  
  8. ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง และวิทยุ ภาพนิ่ง ไดแก ภาพถาย ภาพวาดซึ่งมีทั้งภาพทึบแสง และโปรง
แสง ภาพทึบแสงคือรูปถาย ภาพวาด หรือภาพในสิ่งพิมพตาง ๆ สวนภาพนิ่งโปรงใสหมายถึงสไลด ฟลมสตริป 
ภาพโปรงใสที่ใชกับเครื่องฉายวัสดุโปรงใส เปนตน ภาพนิ่งสามารถจำลองความเปนจริงมาใหเราศึกษาบนจอได 
การบันทึกเสียง ไดแก แผนเสียง และเครื่องเลนแผนเสียง เทป และเครื่องบันทึกเสียง และเครื่องขยายเสียง
ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวกับเสียงซึ่งนอกจากจะสามารถนำมาใชอยางอิสระในการเรียนการสอนดวยแลว 
ยังใชกับรายการวิทยุ และกิจกรรมการศึกษาอื่น ๆ ไดดวย สวนวิทยุนั้นปจจุบันที่ยอมรับกันแลววา ชวยใน 
การศึกษา และการเรียนการสอนไดมาก ซึ่งไมจำกัดอยูแตเพียงวิทยุโรงเรียนเทานั้น แตยังหมายรวมถึงวิทยุ
ทั่วไปอีกดวย  
  9. ทัศนสัญลักษณ  สื่อการสอนประเภททัศนสัญลักษณนี้ มีมากมายหลายชนิด เชน แผนภูมิ  
แผนภาพ แผนที่ แผนผัง ภาพโฆษณา การตูน เปนตน สื่อเหลานี้เปนสื่อที่มีลักษณะเปนสัญลักษณสำหรับ
ถายทอด ความหมายใหเขาใจไดรวดเร็วขึ้น 
  10.  วจนสัญลักษณ สื่อขั้นนี้เปนสื่อที่จัดวา เปนขั้นที่เปนนามธรรมมากที่สุด ซึ่งไดแกตัวหนังสือหรือ 
อักษร สัญลักษณทางคำพูดท่ีเปนเสียงพูด ความเปนรูปธรรมของสื่อประเภทนี้จะไมคงเหลืออยูเลย อยางไรก็ดี 
ถึงแมสื่อประเภทนี้จะมีลักษณะที่เปนนามธรรมท่ีสุดก็ตาม เราก็ใชประโยชนจากสื่อประเภทนี้มาก เพราะตองใช 
ในการสื่อความหมายอยูตลอดเวลา  
 
  ประโยชนของสื่อการเรียนการสอน  
  สื่อการเรียนการสอนเปนตัวกลางที่จะทำใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนมากขึ้น สื่อการสอนจึงมีประโยชน 
ดังนี้  
  1. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก  
   1.1  เรียนรูไดดีข้ึนจากประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตาง ๆ  
   1.2  เรียนรูไดอยางถูกตอง  
   1.3  เรียนรูไดงาย และเขาใจไดชัดเจน  
   1.4  เรียนรูไดมากขึ้น  
   1.5  เรียนรูไดในเวลาที่จำกัด  
  2. ชวยใหสามารถเอาชนะขอจำกัดตาง ๆ ในการเรียนรู ไดแก  
   2.1  ทำสิ่งนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น  
   2.2  ทำสิ่งซบัซอนใหงายข้ึน  
   2.3  ทำสิ่งเคลื่อนไหวชาใหเร็วขึ้น  
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   2.4  ทำสิ่งเคลื่อนไหวเร็วใหชาลง  
   2.5  ทำสิ่งเล็กใหใหญขึ้น  
   2.6  ทำสิ่งใหญใหเล็กลง  
   2.7  นำสิ่งท่ีอยูไกลมาศึกษาได  
   2.8  นำสิ่งท่ีเกิดในอดีตมาศึกษาไดชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน  
   2.9  ชวยใหจดจำไดนาน เกิดความประทับใจ และมั่นใจในการเรียน  
   2.10  ชวยใหผูเรียนไดคิด และแกปญหา  
   2.11  ชวยแกปญหาเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  
 
  คุณคาของสื่อการเรียนการสอน  
  สื่อการเรียนการสอนสามารถทำใหผูเรียนไดเรียนรู และเขาใจในสิ่งที่ผูสอนถายทอดออกมาในเวลานั้น
ได เขาใจตรงกัน สื่อจึงเปนสิ่งท่ีมีคุณคา ดังนี้  
  1. สื่อการเรียนการสอนสามารถเอาชนะขอจำกัดเรื่องความแตกตางกันของประสบการณดั้งเดิมของ 
ผูเรียน คือเม่ือใชสื่อการเรียนการสอนแลวจะชวยใหผูซึ่งมีประสบการณเดิมตางกันเขาใจไดใกลเคียงกัน  
  2. ขจัดปญหาเก่ียวกับเรื่องสถานที่ ประสบการณตรงบางอยาง หรือการเรยีนรู  
  3. ทำใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอม และสังคม  
  4. สื่อการเรียนการสอนทำใหเด็กมีความคิดรวบยอดเปนอยางเดียวกัน  
  5. ทำใหเด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอยางถูกตอง และสมบูรณ  
  6. ทำใหเด็กมีความสนใจ และตองการเรียนในเรื่องตาง ๆ มากขึ้น เชนการอาน ความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค ทัศนคติ การแกปญหา ฯลฯ  
  7. เปนการสรางแรงจูงใจ และเราความสนใจ  
  8. ชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณจากรูปธรรมสูนามธรรม 
 
  สื่อการเรียนการสอนมีประโยชนสำหรับครูผูสอน  
  สื่อการเรียนการสอนสามารถชวยการเรียนการสอนของผูสอนไดดีมาก ซึ่งเราจะเห็นวาผูสอนนั้น
สามารถ จัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนไดมาก แถมยังชวยใหผูสอนมีความรูมากขึ้น ในการจัดแหลง
วิทยาการที่เปนเนื้อหาเหมาะสมแกการเรียนรูตามจุดมุงหมายในการสอน ชวยผูสอนในดานการคุมพฤติกรรม 
การเรียนรู และสามารถสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดมาก สื่อการสอนจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดทำ
กิจกรรมหลาย ๆ รูปแบบ เชน การใชศูนยการเรียน การใชคอมพิวเตอรชวยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ 
เปนตน ชวยให ผูสอนไดสอนตรงตามจุดมุงหมายการเรียนการสอน และยังชวยในการขยายเนื้อหาที่เรียน ทำให
การสอนงายขึ้น และยังจะชวยประหยัดเวลาในการสอน ผูเรียนจะไดมีเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนมากขึ้น
จากขอมูลเราจะได เห็นถึงประโยชนของสื่อการเรียนการสอน ซึ่งทำใหเรามองเห็นถึงความสำคัญของสื่อมี
ประโยชน และมีความ จำเปนสามารถชวยพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
  การเลือก และจัดหาสื่อการเรียนการสอน  
  ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอการเรียนการสอนนั้น ผูสอนจำเปนตอง 
คำนึงถึงองคประกอบในการเลือกสื่อ ไดแก จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบ และระบบของการเรียนการสอน 
ลักษณะของผูเรียน เกณฑเฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ และตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยูนอกจากนี้ยัง 
ตองคำนึงถึงความสัมพันธระหวางประเภทของสื่อกับคณุสมบัติเฉพาะ และจุดประสงคของการเรียนการสอน  
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

1. อัตราสวนคะแนน (ระดับประถมศึกษา) 
  คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = 80 : 20 
 

รายการวัด คะแนน 
 ระหวางภาค 
 มีการวัดและประเมินผล ดังนี้ 
 1.  คะแนนระหวางปการศึกษา 
  1.1 วัดโดยใชแบบทดสอบ 
  1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู) 
   1.2.1 ภาระงานที่มอบหมาย 
    - การทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
    - การศึกษาคนควาทางการงานอาชีพ 
    - การรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   1.2.2 แฟมสะสมงานการงานอาชีพ 
   1.2.3 โครงงานการงานอาชีพ 
   1.2.4 ทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพ และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
  1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาการงานอาชีพ 
   - รักชาติ ศาสน กษัตริย  
   - ซื่อสัตยสุจริต  
   - มีวินัย  
   - ใฝเรียนรู  
   - อยูอยางพอเพียง  
   - มุงมั่นในการทำงาน  
   - รักความเปนไทย  
   - มีจิตสาธารณะ 
 2.  คะแนนสอบกลางปการศึกษา 
  มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(80) 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 คะแนนสอบปลายปการศึกษา 
 มีการวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 

(20) 

รวมทั้งภาคเรียน 100 
 
  



34 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

2. เกณฑการวัดผลประเมินผล 
 1. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ 
  กำหนดเกณฑการใหคะแนนแตละแบบทดสอบ ดังนี้ 
  1.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเลือกตอบ ตอบ
ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.3 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู จับคูถูกให 1 
คะแนน จับคูผิดให 0 คะแนน 
  1.4 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเปรียบเทียบ พิจารณาจากความถูกผิดของการเปรียบเทียบ 
เปรียบเทียบถูกให 1 คะแนน เปรียบเทียบผิดให 0 คะแนน 
  1.5 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคำ พิจารณาจากความถูกผิดของคำตอบ ตอบถูกให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
  1.6 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวมทั้งหมด โดย
กำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 
ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 

4 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน พรอมทั้งแสดงแนวคิดเชิง
เปรียบเทียบ 

3 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน 
2 ตอบไดถูกตอง และสามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน 
1 ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได 
0 ตอบไดถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได 

 
  1.7 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่อง 
   1.7.1 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องที่กำหนดสถานการณ พิจารณาจากความถูกผิด
ของคำตอบ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 
   1.7.2 เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบตอเนื่องสองข้ันตอน โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 3 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
2 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบถูกตอง 
1 เลือกคำตอบถูกตอง แตบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง หรือ เลือกคำตอบไมถูกตอง แต

บอกเหตุผลประกอบไดสอดคลองกับคำตอบที่เลือก 
0 เลือกคำตอบ และบอกเหตุผลประกอบไมถูกตอง 
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  1.8  เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบแสดงวิธทีำ โดยกำหนดระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
4 คำตอบถูกตองและแสดงวิธทีำที่มีประสิทธิภาพโดยแสดงถึงการคิดอยางเปนระบบ และ

การคดิวิเคราะห 
3 คำตอบถูกตอง และแสดงวิธทีำถูกตองสมบูรณ 
2 คำตอบถูกตอง แตแสดงวิธทีำถูกตอง 
1 คำตอบถูกตอง มีการแสดงแสดงวิธทีำ แตยังไมสมบูรณ 
0 คำตอบไมถูกตอง และแสดงวิธีทำไมถูกตอง 

 
  1.9 ประเมินผลใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะ โดยมีการ
ประเมินผลดังนี้ 
   1.9.1 ประเมินผลกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความพรอมและพ้ืนฐานของผูเรียนและจัดกิจกรรม
ซอมเสริม เพื่อใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียน 
   1.9.2 ประเมินกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรอบรูในเนื้อหา และทักษะท่ีจะเริ่มเรียน เพ่ือเปน
ขอมูลเปรียบเทียบผลการเรียนหลังเรียน แสดงการพัฒนาการของผูเรียน 
   1.9.3  การประเมินผลระหวางเรียน ใหมีการประเมินผลเปนระยะ ๆ และสอดคลองกับตัวชี้วัด 
โดยใชการประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลายทั้งวิธีการวัด เครื่องมือ และแหลงขอมูล เพื่อมุง
ตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขจนผูเรียนสามารถบรรลุตามเกณฑข้ัน
ตำ่ที่กำหนดไว โดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล 
   1.9.4 การประเมินรายภาค ในการประเมนิผลปลายป ในระดับประถมศึกษา และปลายภาค ใน 
ระดับมัธยมศึกษา ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม เชน จากผลงาน ชิ้นงาน โครงงาน แฟูมสะสมผลงาน หรือ 
แบบทดสอบ ทั้งนี้ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 
 2. การวัด และประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ 
  2.1  ภาระงานท่ีมอบหมาย ดังนี้  
   -  ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
   กำหนดเกณฑการประเมินผลของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

4 
(ดีมาก) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจนเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 
2 

(พอใช) 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกำหนดเวลาเล็กนอย 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง 
-  สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอนของการ
ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนดเวลา 
-  ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง 
-  แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธกับโจทย
หรือไมแสดงลำดับขั้นตอน 

 
   - การประเมินผลการศึกษาคนควาทางการงานอาชีพ 
    1) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางการงานอาชีพดานทฤษฎี เปน 4 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
- การวางแผนชัดเจนและทำงานเปนระบบ 
- แสดงขอมูลที่ละเอียดชัดเจน 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
- นำเสนอผลงานอยางเหมาะสม 

3 
(ดี) 

-  การวางแผนชัดเจน 
-  แสดงขอมูลท่ีละเอียดชัดเจน 
-  แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดชัดเจน 
-  ลงขอสรุปที่ถูกตองชัดเจน 
-  นำเสนอผลงานไดยังไมชัดเจน 

2 
(พอใช) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- ขอมูลบางสวนผิดพลาด 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปบางสวนผิดพลาด 
- นำเสนอผลงานไดไมชัดเจน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

- การวางแผนไมชัดเจน 
- แสดงขอมูลที่ไมถูกตอง 
- แสดงความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาไดไมชัดเจน 
- ลงขอสรุปที่ไมถูกตอง 
- นำเสนอผลงานไดไมถูกตอง 
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    2) กำหนดเกณฑการประเมินผลการศึกษาคนควาทางการงานอาชีพที่มีผลงานเปน
สิ่งประดิษฐ เปน 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
-  แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสรางโดยใชเทคนิคระดับสูง และมีคุณภาพ พรอมทั้งแสดงรายละเลียดของ
ชิ้นงานในแตละสวนชัดเจนสมบูรณ 
- เลือก และใชเครื่องมือวัด พรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
- ดึงดูดความสนใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ตลอดจนปลอดภัย ประหยัด 
แข็งแรง และนาเชื่อถือ 
- ใชงานไดตามความคาดหวัง 
- สราง และเก็บรักษางาย 
- คูมือแนะนำการใชมีความชัดเจนและเขาใจงาย 

3 
(ดี) 

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และแปลกใหม 
- แกปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนชัดเจน 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

2 
(พอใช) 

-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  แกไขปญหา และตอบสนองตามความตองการ 
-  วางแผนการสราง และแสดงรายละเลียดของแตละสวนไดชัดเจนสมบูรณเปนสวนใหญ 
-  เลือก และใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดเหมาะสม 
-  ดึงดดูความสนใจ 
-  ใชงานไดตามความคาดหวัง 
-  สราง และเก็บรักษางาย 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
-  ไมตอบสนองตอแกไขปญหาและความตองการ 
-  วางแผนการสรางไดชัดเจนเพียงบางสวน 
-  เลือกและใชเครื่องมือวัดพรอมระบุหนวยวัดไดไมเหมาะสม 
-  ชิ้นงานขัดของ ใชงานไมไดตามความคาดหวัง 
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   - การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
   การรวมกิจกรรมการเรียนรูสวนใหญจะมอบหมายภาระงานเปนกลุม กำหนดเกณฑการประเมินผล
การรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
1. การวางแผน  3 (ดี) 

 
2 (พอใช) 

 
1 (ตองปรับปรุง) 

- วางแผน และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสมาชิกไม
ชัดเจน 
- ไมมีการวางแผน 

2. ความรวมมือใน
กลุม  

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ 
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่ 
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่ 

3. ทักษะการ
ปฏิบัติการ 
 3.1  การสังเกต
 3.2  การสราง
ขอความคาดการณ 
 3.3  การสำรวจ
ตรวจสอบ 
 3.4 การแปลความ 
และประเมินผล 3.5  
การลงขอสรุป 

3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติไดครบทุกอยางถูกตองเหมาะสม 
-  ปฏิบัติไดครบทุกขอแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน 
-  ไมสามารถปฏิบัติไดครบทุกขอดวยตนเองและมีความ
ผิดพลาดในการลงขอสรุป 

4. การเขียนรายงาน  3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
1 (ตองปรับปรุง) 

-  เขียนรายงานดวยรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม และนำเสนอได
สมบูรณ 
-  เขียนรายงานไดไมสมบูรณ 
-  รายงานมีขอผิดพลาด หรือไมเขียนรายงาน 

5. เวลา  3 (ดี) 
2 (พอใช) 

1 (ตองปรับปรุง) 

-  ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
-  ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ 
-  ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด 
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  2.2  แฟมสะสมงานการงานอาชีพ 
   การประเมินผลแฟมสะสมงานการงานอาชีพ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 
และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา การนำเสนอขอมูลแสดงถึงการบูรณาการหรือ
เชื่อมโยงมโนทัศนตาง ๆ เขาดวยกัน 

3 
(ดี) 

-  ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน 
ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ แตการนำขอมูลไมแสดงถึงการบูรณาการระหวาง
ขอมูลหรือมโนทัศนในเรื่องที่ศึกษา 

2 
(พอใช) 

-  ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการของ
ผูเรียน แตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึงความไมเขาใจ ใน
เรื่องที่ศึกษาของผูเรียน 

1 
(ตองปรับปรุง) 

-  ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึงระดับ
ความรู และพัฒนาการของผูเรียน 

 
  2.3 โครงงานการงานอาชีพ 
   การประเมินผลโครงงานการงานอาชีพ กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
4  

(ดีมาก) 
-  แสดงถึงความเขาใจปญหาอยางชัดเจน 
-  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน 
-  ใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได 
-  มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย 

3 
(ดี) 

-  แสดงถึงความเขาใจปญหา 
-  การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน 
-  ใชเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน 
-  การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน 
-  มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาท่ีกำหนด 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย 

2 
(พอใช) 

-  เขาใจปญหาแตใชเวลานานมาก 
-  ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน 
-  ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน 
-  มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน  

1 -  ไมเขาใจปญหา 
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ระดับคุณภาพ เกณฑการพิจารณา 
(ตองปรับปรุง) -  การออกแบบโครงงาน และการทดลองไมถูกตอง 

-  ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน 
-  การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง 
-  มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบ และทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว 
-  มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยมากไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ 

 
  2.4  ทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพ และสมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
   - การประเมินทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพ กำหนดเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 
 

รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

1. การ
แกปญหา  

3(ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- ใชยุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จอยางมี ประสิทธิภาพ และอธิบาย
ขั้นตอนของวิธีการไดอยางชัดเจน  
- มียุทธวิธีดำเนินการแกปญหาไดสำเร็จ แตไมสามารถอธิบายขั้นตอนของ
วิธีการไดอยางชัดเจน  
- มีหลักฐานหรือรองรอยการดำเนินการแกปญหาบางสวนแตแกปญหาไม
สำเรจ็ 

2. การให
เหตุผล  

3 (ดี) 
 

2 (พอใช) 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- มีการอางอิงที่ถูกตอง และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจอยาง
สมเหตุสมผล  
- มีการอางอิงที่ถูกตองบางสวน และเสนอแนวคิดประกอบการตัดสินใจแต
อาจไมสมเหตุสมผลบางกรณ ี 
- มีการเสนอแนวคิดที่ไมสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ และไมบรรลุการ
อางอิง 

3. การ
สื่อสาร
ความหมาย 
ทางการงาน
อาชีพ 

3 (ดี) 
 
 

2 (พอใช) 
 
 
 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมที่ถูกตอง นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูม ิหรือตารางแสดงขอมูล 
ประกอบตามลำดับข้ันตอนชัดเจน และมีรายละเอียดสมบูรณ  
- ใชภาษา และสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม นำเสนอโดยใชกราฟ แผนภูมิ หรือ ตารางแสดงขอมูลประกอบ 
ตามลำดับขั้นตอนไดชัดเจนบางสวน แตขาดรายละเอียดที่สมบูรณ  
- ใชภาษาและสัญลักษณการสื่อความหมายทางสังคม ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมอยางงาย ๆ ไมไดใชกราฟ แผนภูม ิหรือตาราง และการนำเสนอ
ขอมูลไมชัดเจน 

4. การ
เชื่อมโยง
ความรู   
ตาง ๆ  

3 (ดี) 
 
 
 

2 (พอใช) 
 

- นำความรู หลักการ และวิธีการทางการงานอาชีพในการเชื่อมโยงกับ
สาระการงานอาชีพหรือสาระอ่ืนในชีวิตประจำวัน เพ่ือชวยในการแกปญหา 
หรือ ประยุกตใชไดอยางสอดคลอง และเหมาะสม  
-  นำความรู หลักการ และวิธีการทางการงานอาชีพในการเชื่อมโยงกับ
สาระไดบางสวน  
- นำความรู หลักการ และวิธีการทางการงานอาชีพ ไปเชื่อมโยงไม
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รายการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ เกณฑการพจิารณา 

1 (ตอง
ปรับปรุง) 

เหมาะสม 

 
   - การประเมินผลสมรรถนะสำคัญของผูเรียน ประเมินโดยใชแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผูเรียนโดยกำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวัน เพ่ือประโยชน
สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 3-5 
สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 1-2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดยพิจารณาจาก
 1.  ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน 4-5 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน 2 สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับผาน 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต 1 สมรรถนะ 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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   - เกณฑการตัดสินระดับคุณภาพตามสมรถนะรายขอ 
 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
13 - 15 ดีเยี่ยม (3) 
9 - 12 ดี (2) 
5 - 8 ผาน (1) 

ต่ำกวา 5 ไมผาน (0) 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะดาน รายการประเมิน 
ระดบัคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 

1.1 มคีวามสามารถในการรับ-สงสาร     
1.2 มคีวามสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความ
เขาใจของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม 

    

1.3 ใชวิธกีารสื่อสารทีเ่หมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4 เจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได     
1.5 เลือกรับ และไมรับขอมลูขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

2. 
ความสามารถใน
การคิด 

2.1 มคีวามสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห     
2.2 มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค     
2.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ     
2.4 มคีวามสามารถในการสรางองคความรู     
2.5 ตัดสินใจแกปญหาเก่ียวกับตนเองไดอยางเหมาะสม     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

3. 
ความสามารถใน
การแกปญหา 

3.1 สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได     
3.2 ใชเหตผุลในการแกปญหา     
3.3 เขาใจความสมัพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม     
3.4 แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและ
แกไขปญหา 

    

3.5 สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

4. 
ความสามารถใน
การใชทักษะ
ชีวติ 

4.1 เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย     
4.2 สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได     
4.3 นำความรูทีไ่ดไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน     
4.4 จัดการปญหาและความขดัแยงไดเหมาะสม     
4.5 หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

5. 
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลย ี

5.1 เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวยั     
5.2 มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี     
5.3 สามารถนำเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง     
5.4 ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค     
5.5 มคุีณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลย ี     
สรุปผลการประเมิน  รวม .......... คะแนน ระดับ ............... 

ระดบัคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น  

 
ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 3. คุณลักษณะอันพงึประสงค 
  การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย
กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย 

(3) 
ดีเยี่ยม 

 ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใชในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเอง และสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง 8 คุณลักษณะ คือ 
ไดระดับ 3 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ 
2 

(2) 
ด ี

 ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามเกณฑ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของสังคม โดย
พิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 1-4 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 2 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 3 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด ไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 3.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(1) 
ผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจาก 
 1.  ไดผลการประเมินระดับ 1 จำนวน 5-8 คุณลักษณะ และไมมีคณุลักษณะใดไดผล
การประเมินต่ำกวาระดับ 1 หรือ 
 2.  ไดผลการประเมินระดับ 2 จำนวน 4 คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการ
ประเมินต่ำกวาระดับ 1 

(0) 
ไมผาน 

 ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด โดย
พิจารณาจากผลการประเมินระดับ 0 ตั้งแต 1 คุณลักษณะขึ้นไป 

 
   - เกณฑการใหคะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ  ให  3  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบอยครั้ง  ให  2  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให  1  คะแนน 
  พฤติกรรมท่ีปฏิบัตินอยครั้ง  ให  0  คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ชื่อ.......................................................นามสกุล....................................................เลขที่..............ชั้น................... 
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะ
ดาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีเย่ียม 
(3) 

ด ี
(2) 

ผาน 
(1) 

ไมผาน 
(0) 

1. รักชาติ 
ศาสน กษัตริย 

- ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได 
- เขารวมกิจกรรมที่สรางความสามัคคี ปรองดอง และ
เปนประโยชนตอโรงเรียน 
- เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา 
- เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น 

    

2. ซื่อสัตย 
สุจริต  

- ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง 
- ปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกตอง 

    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ  

- ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของ
ครอบครัว มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

    

4. ใฝเรียนรู  - รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัติได 
- รูจักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม 
- เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา - มารดา โดยไมโตแยง 
- ตั้งใจเรียน 

    

5. อยูอยาง
พอเพียง  

- ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด 
- ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา 
- ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงนิ 

    

6. มุงมั่นใน
การทำงาน  

- มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีความอดทนและไมทอแทตออุปสรรคเพ่ือใหงาน
สำเร็จ 

    

7. รักความ
เปนไทย  

- มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
- เห็นคุณคาและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 

    

8. มีจิต
สาธารณะ  

- รูจักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน 
- รูจักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียน และโรงเรียน 

    

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น     
 

ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน 
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 4. เกณฑการตัดสินผลการเรียน 
  4.1 เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนน 
4 ผลการเรียนดีเยี่ยม  80 - 100 

3.5 ผลการเรียนดีมาก  75 - 79 
3 ผลการเรียนด ี 70 - 74 

2.5 ผลการเรียนคอนขางด ี 65 - 69 
2 ผลการเรียนปานกลาง  60 - 64 

1.5 ผลการเรียนพอใช  55 - 59 
1 ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ  50 - 54 
0 ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ  0 - 49 

 
  4.2 เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส. 
   4.2.1  ตัดสินผลการเรียน ร หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก 
ผูเรียนไมมีขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงาน
ที่มอบหมายใหทำ ซึ่งงานนั้นเปนสวนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำใหประเมินผลการ
เรียนไมได 
   4.2.2 ตัดสินผลการเรียน มส. หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน 
เนื่องจากผูเรียนมีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผล
ปลายภาคเรียน 
 
 5. การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน 
  เกณฑการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 
ระดับคุณภาพ ความหมาย ชวงคะแนน 

ดีเยี่ยม 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพดีเลิศอยูเสมอ  

16 - 20 

ด ี
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได  

13 - 15 

ผาน 
 มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับได แตยังมีขอบกพรอง บาง
ประการ 

10 - 12 

ไมผาน 
 ไมมีผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองที่ตองการ
ไดรับการปรับปรุงแกไขหลายประการ 

0 – 9 
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ภาคผนวก 
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สาระการเรียนรู 
 

  สาระการเรียนรู ประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
ซึ่งกำหนดใหผูเรียนทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจำเปนตองเรียนรู ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

องคความรู ทักษะสำคัญและ

คุณลักษณะ ในหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การงานอาชีพ : ความรูทักษะ และ

เจตคติในการทำงาน การจัดการ การ

ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ 
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ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซ่ึงเปนกำลังของชาติ ใหเปนมนุษยที่มีความ

สมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจติสานึกในความเปนพลเมืองไทย และเปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเปนตอ
การศึกษา ตอการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ บนพ้ืนฐานความเชื่อวาทุกคน
สามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1.  มคีุณธรรมจรยิธรรม และคานยิมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย และปฏิบตัิตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่นนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  มคีวามรูอันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี

ทักษะชีวิต 
3.  มสีุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มสีุขนิสยั และรักการออกกำลงักาย 
4.  มคีวามรักชาติ มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5.  มจีิตสานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การอนุรกัษ และพฒันาสิ่งแวดลอม มจีิตสาธารณะที่

มุงทำประโยชนและสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
1.  ความสามารถในการสื่อสาร 
2.  ความสามารถในการคิด 
3.  ความสามารถในการแกปญหา 
4.  ความสามารถในการใชทักษะชีวติ 
5.  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติศาสนกษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 
3.  มวีินัย 
4.  ใฝเรยีนรู 
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงมั่นในการทางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มจีิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรยีนรูและตัวช้ีวัด 8 กลุมสาระการเรยีนรู   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร 3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   1.  กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5. สขุศึกษา และพลศึกษา   2. กิจกรรมนักเรียน  
6.ศิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภาษาตางประเทศ    3. กิจกรรมเพ่ือสังคม 

    และสาธารณประโยชน 

คุณภาพของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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อภิธานศัพท 
 
 การดำรงชีวิต  
  เปนการทำงานในชีวิตประจำวันเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่วาดวยงานบาน 
งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานอ่ืน ๆ  
 กระบวนการกลุม  
  เปนกระบวนการในการทำงานกลุม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหัวหนากลุม การกำหนดเปาหมาย หรือ 
วัตถุประสงคของงาน วางแผนการทำงาน แบงงานตามความสามารถของแตละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ 
ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน  
 การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต  
  เปนการทำงานที่จำเปนเก่ียวกับความเปนอยูในชีวิตประจำวัน ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม 
ไดในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไมทำลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ และภูมิใจในผลสำเร็จ
ของงาน เพ่ือใหคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  
 คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการทำงาน  
  ประกอบดวย ความซื่อสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ 
ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือตนเอง ทำงานบรรลุ เปาหมาย ทำงาน
ถูกวิธี ทำงานเปนขั้นตอน ทำงานเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีประสิทธิภาพ รักษา สิ่งแวดลอม ฯลฯ  
 ทักษะกระบวนการแกปญหา  
  เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนไดเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมีขั้นตอน การสังเกต การ
วิเคราะห การสรางทางเลือก และการประเมินทางเลือก  
 ทักษะการจัดการ  
  ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทำงานเปนรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทำงานเปนกลุม) 
เพ่ือใหทำงานสำเร็จตามเปาหมาย  
 ทักษะกระบวนการทำงาน  
  การลงมือทำงานดวยตนเอง โดยมุงเนนการฝกวิธีการทำงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งการทำงานเปนรายบุคคล 
และการทำงานเปนกลุม เพ่ือใหสามารถทำงานไดบรรลุเปาหมาย ไดแก การวิเคราะหงาน การวางแผนในการ
ทำงาน การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และการประเมินผลการทำงาน  
 ทักษะการทำงานรวมกัน  
  การทำงานเปนกลุม สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหผูเรียนไดทำงานอยาง
มีกระบวนการ ตามขั้นตอนการทำงาน และฝก หลักการทำงานกลุม โดยรูจักบทบาทหนาที่ภายในกลุม มีทักษะ
ในการฟง-พูด มีคุณธรรมในการทำงานรวมกัน สรุปผล และนำเสนอรายงาน  
 ทักษะการแสวงหาความรู  
  วิธีการ และกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาขอมูลความรูตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องหรือเนื้อหานั้น ๆ 
ไดแก การศึกษาคนควา การรวบรวม การสังเกต การสำรวจ และการบันทึก  
 ความคิดสรางสรรค  
  เปนความสามารถของสมองมนุษยที่คิดไดกวางไกล หลายแงมุม หลายทิศทาง นำไปสูการคิด ประดิษฐ
สิ่งของ และแนวทางการแกปญหาใหม ลักษณะการคดิอยางสรางสรรค มี 4 ลักษณะ ประกอบดวย  
  1. ความคิดริเริ่ม (Originality) คือ ลักษณะความคิดที่แปลกใหม แตกตางจากความคิดเดิมประยุกตให 
เกิดสิ่งใหมขึ้นที่ไมซ้ำกับของเดิม ไมเคยปรากฏมากอน  
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  2.  ความคลองในความคิด (Fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคำตอบไดอยางคลองแคลว รวดเร็ว 
และมีปริมาณที่มากในเวลาจำกัด เชน ใหผูเรียนวาดภาพตอเติมรูปที่กำหนดใหไดมากที่สุด ภายใน 10 นาที  
  3.  ความยืดหยุนในการคิด (Flexibility) คือ ความสามารถคิดหาคำตอบไดหลายประเภท และหลาย
ทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายสิ่งได เชน ใหผูเรียนบอกวิธีการนำขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใชนำไปทำ 
อะไรใหเกิดประโยชนไดบาง  
  4.  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแตงหรือขยายความคิด 
หลักใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
 ความปลอดภัยในการทำงาน  
  เปนการใชอุปกรณ เครื่องมือในการทำงานเพ่ือสรางชิ้นงานอยางปลอดภัย และเลือกใชไดเหมาะสมกับ 
ประเภท และลักษณะการใชงานของอุปกรณ และเครื่องมือนั้น ๆ  
 แผนท่ีความคิด (Concept Mapping)  
  เปนการถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับเรื่องใด 
เรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เก่ียวของสัมพันธกัน นำเสนอเปนขอความ 
สัญลักษณ หรือภาพ โดยใชสี และเสน  
 การจำลองอาชีพ  
  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทำใหเสมือนจริง เพ่ือใหผูเรียนมี
ทักษะการทำงานอาชีพ เห็นคุณคาของงานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เชน การจัด
นิทรรศการ บทบาทสมมติ  
 การประเมินทางเลือกอาชีพ  
  เปนการรูจักตนเองดานความรู ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน แนวโนมดานอาชีพที่ 
ตองการของตลาดแรงงานที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางดานอาชีพกอนตัดสินใจเลือก 
อาชีพ  
 การอาชีพ  
  เปนสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จำเปนตออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดี
ตออาชีพ เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  
 ทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการประกอบอาชีพ  
  ประกอบดวย ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะ
การแสวงหาความรู และทักษะการจัดการ  
 ประสบการณในอาชีพ  
  เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรู ไดเห็น และไดฝกปฏิบัติกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพที่ตนเองถนัด และสนใจ 
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คณะผูจัดทำ 
 
 1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ รองประธานกรรมการ 
 3. นางขนิษฐา  การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นางอรอุมา  นอกกลาง กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แทนทอง กรรมการ 
 6. นางสาวดารารัตน  สุภาวหา กรรมการ 
 7. นางสาววรรณภา  เงินพุม กรรมการ 
 8. นางขวัญชนก  กะฐินเทศ กรรมการ 
 9. นายชัยพร  ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรโรงเรียนวดับอพระอินทร พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีเขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

 

 



54 

 
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 

คำนำ 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ไดจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ฉบับนี้ ซึ่งเปน
เอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนวัดบอพระอินทร พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปน
กรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอน ใหตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดแ ละสาระการเรียนรู ของกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพ โดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 ซึ่งมีองคประกอบดังนี ้
   -  วิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย 
   -  สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 
   -  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   -  สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 
   -  คุณภาพผูเรียน 
   -  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
   -  รายวิชาที่เปด 
   -  คำอธิบายรายวิชา และโครงสรางรายวิชาพื้นฐาน 
   -  สื่อ/แหลงเรียนรู 
   -  การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  คณะผูจัดทำขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนา และจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียน
ตอไป 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
คณะผูจัดทำ 
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สารบัญ 
 
        หนา 
คำนำ        ก 
สารบัญ        ข 
วิสัยทัศน        1 
หลักการ       1 
จุดมุงหมาย       1 
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  1 
คุณลักษณะอันพึงประสงค   2 
ทำไมตองเรียนการงานอาชีพ   3 
เรียนรูอะไรในการงานอาชีพ   3 
สาระ และมาตรฐานการเรียนรู   4 
คุณภาพผูเรียน      6 
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง   7 
รายวิชาที่เปดสอน     11 
คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐานและโครงสรางรายวิชาพ้ืนฐาน    12 
สื่อ/แหลงเรียนรู      29 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู   33 
ภาคผนวก       47 
 สาระการเรียนรู     48 
 ความสัมพันธของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   49 
 อภิธานศัพท      50 
 คณะผูจัดทำ     52 
 
 
 
 
 
 
 

 


