
 

 

 
ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รายวิชา การงานอาชีพ   ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  
นางวิลาสินี  เนินกลาง 

สาระท่ี 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ง 1.1  เข้าใจการท างาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปญัหา 
ทักษะการ างานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคณุธรรมและ
ลักษณะนสิัยในการ
ท างานมีจิตส านึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 

ป.4/1 อธิบายเหตผุลในการ
ท างานให้บรรลตุามเปา้หมาย 
 

     การดูแลรักษาของใช้
ส่วนตัวอย่างถูกวิธีจะท าให้
ของใช้สะอาดปราศจากเชื้อ
โรคและใช้งานได้นาน ของ
ใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้เฉพาะบุคคลทีไ่ม่
ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อ
ป้องกันโรคติดต่อ 
     อุปกรณ์เครื่องมือและ
เครื่องใช้ในบ้านเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอาจมี
การช ารุดได้ จึงต้องใช้อย่าง
ระมัดระวังเพื่อให้มีการใช้
งานได้นานและเมื่อซ่อมแซม
แล้วสามารถน ากลับมาใช้ได้
เป็นการประหยดัค่าใช้จ่าย 
       การจัดเก็บเอกสาร
ส่วนตัวอย่างถูกวิธี จะท าให้
เอกสารเป็นระเบียบไม่สญู
หาย หยิบใช้ง่าย 

- การดูแลรักษาของ
ใช้ส่วนตัว 
- การจัดตู้เสื้อผ้าโตะ๊
เขียนหนังสือและ
กระเป๋านักเรียน 
- การซ่อมแซม
อุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
- การจัดเก็บเอกสาร
ส่วนตัว 

- ใฝ่เรียนรู ้
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

 
 
 

 

- ทักษะการแสวงหา
ความรู ้
- ทักษะการจดัการ 

- ทักษะการ
แก้ปัญหา 

- ทักษะการจัดการ 

 

- การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 
- การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือและกระเป๋านักเรียน 
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือและเครื่องใช้ 
- การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว 

 

 



 

สาระท่ี 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ง 1.1  เข้าใจการท างาน 
มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปญัหา 
ทักษะการ างานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคณุธรรมและ
ลักษณะนสิัยในการ
ท างานมีจิตส านึกในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.4/2 ท างานบรรลเุป้าหมาย
ตามที่วางไว้อย่างเป็นข้ันตอน 
ด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบและซื่อสตัย ์
 

การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับท่ี
ถูกวิธีตามขั้นตอน ช่วยให้ไม้
ดอก ไม้ประดับ เจริญเติบโต
สวยงาม การใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ปลูกไมด้อกไมป้ระดับ
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
จะช่วยให้งานเสรจ็เร็ว และ
งานมีคุณภาพและยดือายุการ
ใช้งานของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ยาวนานข้ึน ช่วยประ
ยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ 
งานประดิษฐ์ช่วยให้เรามี
แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
ด้วยตัวเอง งานประดิษฐ์ของ
ใช้ของตกแต่งท าให้เกิดผลงาน
น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและจ าหนา่ย
เพื่อสร้างรายได ้

- การปลูกไม้ดอก 
ไม้ประดับ 
- การประดิษฐ์ของ
ใช้ของตกแต่งจาก
ใบตองและกระดาษ 

- อยู่อย่างพอเพียง 

- รักความเป็นไทย 
- ทักษะการแสวงหา
ความรู ้
- ทักษะ
กระบวนการคดิ 

 

- การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
จากใบตองและกระดาษ  

 

ป.4/3 ปฎิบัติตนอยา่งมีมารยาท
ในการอยู่ร่วมกัน 
 

การมีมารยาทในการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นในสถานการณ์
และสถานท่ีต่างๆช่วยให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข 
 
 
 

- การต้อนรับ บิดา-
มารดา หรือ
ผู้ปกครองในโอกาส
ต่างๆ 
-การรับประทาน
อาหาร 
-การใช้ห้องเรียน
ห้องน้ าและส้วม 

- รักความเป็นไทย 

- มีวินัย 
- ทักษะชีวิต 

- ทักษะการจัดการ 

- การต้อนรับ บิดา-มารดา หรือ
ผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ 
-การรับประทานอาหาร 
-การใช้ห้องเรียน ห้องน้ า และ
ส้วม  

 



สาระท่ี 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

ง 1.1  เข้าใจการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปญัหา 
ทักษะการ างานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคณุธรรมและ
ลักษณะนสิัยในการท างาน
มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากร
ในการท างานอย่างประหยดัและ
คุ้มค่า 
 

การใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการท างาน
อย่างประหยดัและคุ้มค่า
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้น้ า ไฟฟ้า 
กระดาษ วัสดุอุกรณ์
และเครื่องมืออย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทักษะการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยดัและคุ้มค่าเป็น
คุณธรรมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สาระท่ี 2  การอาชีพ 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 
ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่
จ าเป็น มีประสบการณ์
เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยเีพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพ 

ป.4/1 อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของอาชีพ 

อาชีพเป็นกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้
ซึ่งมีความส าคัญต่อตนเอง 
ต่อท้องถิ่น และต่อ
ประเทศชาติ ทุกคนจึงต้อง
ประกอบอาชีพ 

- ความหมายของ
อาชีพ 
- ความส าคัญของ
อาชีพ 
 
 

- มุ่งมั่นในการท าใบ
งาน 
- ซื่อสัตย์ สุจริต 
 
 
 

- ทักษะการแสวงหา
ความรู ้
- ทักษะการท างาน 
 
 
 

ความหมายและความส าคัญของ
อาชีพ 
 
 
 
 

 

 
   ลงชื่อ  
          ( นางวิลาสินี  เนินกลาง ) 

                              ครูผู้สอน 


