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คำนำ 
 

 โรงเรียนบ้านฉลอง ได้ดำเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนำไปพัฒนา จัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื ่อใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติทุกฉบับ 
 ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 - 6 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น สามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปล่ียนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ 
 ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนบ้านฉลองทุกท่านท่ีให้การสนับสนุน ร่วมมือ พัฒนา จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  
 
         คณะผู้จัดทำ 
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วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และการอาชีพ นำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสังคมโลก 
 
หลักการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขัน
ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที ่ดีต่อการ
ทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 
 
จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา            มี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน 
เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
 ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 ๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  
 ๓. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
 ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๕. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข     
 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบ้านฉลอง ได้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ท่ีกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
   หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
   1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร       
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง    
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
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การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
   ๒.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   ๓.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ที ่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้ มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดล้อม 
   ๔.  ความสามารถในการใช ้ท ักษะช ี วิต เป็นความสามารถในการนำ
กระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม      
และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
   ๕.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและ    
ใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื ่อการพัฒนาตนเองและสังคม              
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช 2563  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมือง
ไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตเป็นสาธารณะ 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ ่งท่ีผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม                    
พึงประสงค์ เมื ่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสำคัญ ในการ
ขับเคลื ่อนพัฒนาการศึกษาทั ้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร            
จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ ่งรวมถึงการ        
ทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานการเรียนรู้กำหนดเพียงใด 
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ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมท้ังคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน 
ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนด
เนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผล   
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

1. ตัวช้ีวัดช้ันปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช้ันปีในระดับการศึกษา        
ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓)             
 2. ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖)  
 หลักสูตรได้มีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจ และ  
ใหส่ื้อสารตรงกัน ดังนี้ 
 
 ง ๑.๑  ป.๑/๒ 

ป.๑/๒       ตัวชี้วัดช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ข้อท่ี ๒ 
     ๑.๑          สาระท่ี ๑  มาตรฐานข้อท่ี ๑      
     ง             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเร ียนร ู ้  ประกอบด้วย องค์ความร ู ้  ท ักษะหรือกระบวนการเร ียนรู้  และ     
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องเรียนรู ้     
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โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 เป็นโครงสร้างท่ีแสดงรายละเอียดเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและในแต่
ละช้ันปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โรงเรียนบ้านฉลอง  

 

รหัส กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน
(ชม./ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน (๘๔๐) 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
ง๑2๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 
ง๑3๑๐๑ การงานอาชีพ  ๔๐ 
ง๑4๑๐๑ การงานอาชีพ  40 
ง๑5๑๐๑ การงานอาชีพ  40 
ง๑6๑๐๑ การงานอาชีพ  40 
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านฉลอง 
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน (ชั่วโมง/ปี) 
ระดับชั้นประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
• กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 -  ประวัติศาสตร์ 
 -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 -  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ     
การดำเนินชีวิตในสังคม 
 -  เศรษฐศาสตร์ 
 -  ภูมิศาสตร์ 

120 
40 

 
 
 

80 

120 
40 

 
 

 
80 

120 
40 

 
 

 
80 

120 
40 

 
 
 

80 

120 
40 

 
 
 

80 

120 
40 

 
 

 
80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้
 -  กิจกรรมแนะแนว 
 -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
 -  กิจกรรมชุมนุม 
 -  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

120 
 

40 
 

40 
 

30 
 

10 

120 
 

40 
 

40 
 

30 
 

10 

120 
 

40 
 

40 
 

30 
 

10 

120 
 

40 
 

40 
 

30 
 

10 

120 
 

40 
 

40 
 

30 
 

10 

120 
 

40 
 

40 
 

30 
 

10 

• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 
 -  ภาษาไทย 
 -  ดนตรีไทย 

 
 

40 
- 

 
 

40 
- 

 
 

40 
- 

 
 
- 

40 

 
 
- 

40 

 
 
- 

40 

• กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 -  สอนเสริมภาษาอังกฤษ 

 
80 

 
80 

 
80 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,080 
ชั่วโมง/ปี 

1,080 
ชั่วโมง/ปี 

1,080 
ชั่วโมง/ปี 

1,000 
ชั่วโมง/ปี 

1,000 
ชั่วโมง/ปี 

1,000 
ชั่วโมง/ปี 
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รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 รายวิชาพื้นฐาน 
 ง๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ    จำนวน  4๐  ช่ัวโมง 
 ง๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ    จำนวน  4๐  ช่ัวโมง 
 ง๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ    จำนวน  4๐  ช่ัวโมง 
 ง๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ    จำนวน  40  ช่ัวโมง 
 ง๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ    จำนวน  4๐  ช่ัวโมง 
 ง๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ    จำนวน  4๐  ช่ัวโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ทำไมต้องเรียนการงานอาชีพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขัน
ในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที ่ดีต่อการ
ทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข  
 
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้   
 
 การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวันการ
ช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม เน้นการ
ปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถความถนัด 
และความสนใจของตนเอง 
 
 การอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติที ่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตละเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้     
   มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร   
   และส่ิงแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
สาระที่ ๒  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะท่ีจำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
   เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 • เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ี
กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 • เข้าใจประโยชน์ของส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 • เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการ
ทำงานร่วมกัน ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่ารู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพ 
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ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแ้กนกลาง 
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.
๑ 
 

๑. บอกวิธีการทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง 

• วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นการลงมือทำงานท่ีมุ่งมั่น 
• การฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น 
   -  การแต่งกาย 
   -  การเก็บของใช้ 
   - การหยิบจับและใช้ของใช้
ส่วนตัว 
   - การจัดโต๊ะ ตู้ ช้ัน 

 

๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือง่าย ๆ  
ในการทำงานอย่าง
ปลอดภัย 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ 
ง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
เช่น 
   - การทำความคุ้นเคยกับการใช้
เครื่องมือ 
   - การรดน้ำต้นไม้ 
   - การถอนและเก็บวัชพืช 
   - การพับกระดาษเป็นของเล่น 

การปลูกผัก เพื่อ
ทำอาหารในท้องถิ่นของ
ตัวเอง 

๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองอย่าง กระตือรือรน้
และตรงเวลา 

• ความกระตือรือร้นและตรงเวลา
เป็น 
ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 

ป.
๒ 
 

๑. บอกวิธีการและ
ประโยชน์การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว 

• การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว เช่น  
    - บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก
ในบ้าน 
    - การจัดวาง เก็บเส้ือผ้า รองเท้า 
    - การช่วยเหลือครอบครัวเตรียม
ประกอบ 
อาหาร 

 



๑๒ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
    - การกวาดบ้าน   
   -  การล้างจาน 

๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการทำงาน
อย่างเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือให้ 
เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัด
และปลอดภัย เช่น 
- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลแปลงเพาะกล้า 
- การทำของเล่น 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 

การปลูกผัก เพื่อ
ทำอาหารในท้องถิ่นของ
ตัวเอง 

๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวอย่าง
ปลอดภัย 

• ความปลอดภัยและลักษณะนิสัย
ในการทำงาน 

 

ป.
๓ 
 

๑. อธิบายวิธีการและ
ประโยชน์การทำงานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองครอบครัว
และส่วนรวม 

• วิธีการและประโยชน์การทำงาน 
เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และทำงานให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงาน เช่น 
-  การเลือกใช้เส้ือผ้า 
-  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
-  การทำความสะอาดรองเท้า 
กระเป๋านักเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถู
บ้านเรือน 
 -  การทำความสะอาดห้องเรียน 

 

๒. ใช้วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะ
งาน 

• การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือให้ เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงานช่วยให้ประหยัดและ
ปลอดภัย เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบำรุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่างๆ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น 

การปลูก วัตุดิบต่างๆ ท่ี
สามารถนำมาทำขนม
พื้นเมือง ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 



๑๓ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
๓. ทำงานอย่างเป็น
ขั้นตอน ตามกระบวนการ
ทำงานด้วยความสะอาด 
รอบคอบ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

• ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
กระบวนการทำงานด้วยความ
สะอาด รอบคอบและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมเป็นคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 

ป.
๔ 
 

๑. อธิบายเหตุผลในการ
ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

• การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็น
ขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน 
เช่น 
    - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 
    - การจัดตู้เส้ือผ้า โต๊ะเขียน
หนังสือและกระเป๋านักเรียน 
   - การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
   - การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และเครื่องใช้ 
   - การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
จากใบตองและกระดาษ 

- ประเพณีถือศีลกินผัก
(กินเจ) 
- การประดิษฐ์ของใช้ 
ของตกแต่งจากใบตอง
และกระดาษ 

 

๒. ทำงานบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน 
ด้วยความขยัน อดทน 
รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 

• ความขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมในการ
ทำงาน 

๓. ปฏิบัติอย่างมีมารยาท
ในการทำงาน 

• มารยาทในการปฏิบัติตน เช่น 
-  การต้อนรับบิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองในโอกาสต่าง ๆ  
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำ  และ
ห้องส้วม 

๔. ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรในการทำงาน
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

• การใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็น
คุณธรรมในการทำงาน 

ป.
๕ 
 

๑. อธิบายเหตุผลการ
ทำงานแต่ละขั้นตอน
ถูกต้องตามกระบวนการ
ทำงาน 

• ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการโดยทำตามลำดับ
ขั้นตอนท่ีวางไว้   เช่น 

การประด ิษฐ ์ของ ใ ช้  
ของตกแต ่ งจากว ัสดุ   
เ ห ล ื อ ใ ช ้ ท ี ่ ม ี อ ย ู ่ ใ น
ท้องถิ่น  



๑๔ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  
พับเส้ือผ้า 
-  การปลูกพืช 
-  การทำบัญชีครัวเรือน 

-  ดอกไม ้จากเปล ือก
หอย 
- ดอกไม้จากเกล็ดปลา 
 

๒. ใช้ทักษะการจัดการใน
การทำงาน อย่างเป็น
ระบบ ประณีต และมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

• ทักษะการจัดการเป็นการจัด
ระบบงานและระบบคน เพื่อให้
ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   เช่น 
-  การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็น
และห้องครัว 
-  การทำความสะอาดห้องน้ำและ
ห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ใน
บ้าน  
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  
    -  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
    -  การดูแลรักษาและใช้สมบัติ
ส่วนตัว 
 ความคิดสร้างสรรค์ มี ๔ 
ลักษณะประกอบด้วย ความคิด
ริเริ่ม ความคล่องใน การคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด ความคิด
ละเอียดลออ 

 

๓. ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการทำงานกับ
สมาชิกในครอบครัว 

• มารยาทในการทำงานกับ
สมาชิกในครอบครัว 

 

๔. มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 

• การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน 

 

ป.
๖ 
 

๑. อภิปรายแนวทางในการ
ทำงานและปรับปรุงการ
ทำงานแต่ละขั้นตอน 

•  แนวทางการทำงานและการ
ปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน
เป็นการทำงานตามลำดับท่ีวางแผน
ไว้ก่อนการทำงานขณะปฏิบัติจริง 
และเมื่อทำงานเสร็จแล้วให้ประเมิน

-  อาชีพอิสระ 

-  การประดิษฐ์ของ
ใช้  ของตกแต่งให้
สมาชิกใน



๑๕ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ทุกขั้นตอนเพื่อการแก้ไขและ
ปรับปรุงผลงาน เช่น 
   -  การดูแลรักษาสมบัติภายใน
บ้าน 
- การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ
หรือปลูกผักหรือเล้ียงปลาสวยงาม 
-  การบันทึกรายรับ  
- รายจ่ายของห้องเรียน 
    -  การจัดเก็บเอกสารการเงิน 

ครอบครัว  หรือ
เพื่อน ในโอกาสต่าง 
ๆ 

 

๒. ใช้ทักษะการจัดการใน
การทำงาน และมีทักษะ
การทำงานร่วมกัน 

•  การจัดการในการทำงานและ
ทักษะการทำงานร่วมกัน เช่น           
-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้
สมาชิกในครอบครัว 
- การติดต้ัง ประกอบของใช้ในบ้าน 
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้
สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนใน
โอกาสต่าง ๆ 
•  มารยาทในการทำงานกับสมาชิก
ในครอบครัวและผู้อื่น 
•  การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
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สาระที่ 2 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ  มีทักษะที ่จำเป็นมีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ป.๑ - -  
ป.๒ - -  
ป.๓ - -  
ป.๔ ๑. อธิบายความหมายและ

ความสำคัญของอาชีพ 
• ความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ 

- ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ) 

ป.๕ ๑. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 

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

-สถานท่ีท่องเท่ียว 
   - อ่าวฉลอง 
   - แหลมพรหมเทพ 
   - วัดฉลอง 
∙  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 

-  ค้าขาย 

-   เกษตรกรรม 

-   รับจ้าง 

-   รับราชการ  พนักงาน
ของรัฐ 

-  อาชีพอิสระ             

∙  ความแตกต่างของอาชีพ   

-  รายได้ 

 

๒. ระบุความแตกต่างของ
อาชีพ 

• ความแตกต่างของอาชีพ   
- รายได้ 
- ลักษณะงาน 
-  ประเภทกิจการ 
• ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับ
อาชีพ 
- ทำงานไม่เป็นเวลา 
- การยอมรับนับถือจากสังคม 
 - มีความเส่ียงต่อชีวิตสูง 

ป.๖ ๑. สำรวจตนเองเพื่อ
วางแผนในการเลือกอาชีพ 

• การสำรวจตนเอง 
-  ความสนใจ ความสามารถ 
และทักษะ 

  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 

-  ค้าขาย 

-   เกษตรกรรม 

-   รับจ้าง (พนักงานโรงแรม) 

-   รับราชการ  พนักงาน
ของรัฐ 

-  อาชีพอิสระ             

 

๒. ระบุความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรม
ท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 

• คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ  เช่น 
-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-  ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ 



๑๗ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  
 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอก รู ้ วิธีการทำงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรือร้นและการประหยัด ออม การตรงต่อเวลา การผลิตเครื่องใช้จักสาน จากวัสดุเหลือใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันข้อมูลส่ิงท่ีสนใจเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคล สัตว์ ส่ิงของ   
 เพื่อให้รู ้ เข้าใจ การช่วยเหลือตนเองเป็นการลงมือทำงานที ่มุ ่งเน้นการฝึกทำงานอย่าง
สม่ำเสมอ การทำงานอย่างปลอดภัย ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝ่รู้  ใฝ่
เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.1 (ง 11101) 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.๑/๑,  ป.๑/2,  ป.๑/๓ 

รวม 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด 
 
  



๑๘ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
ง๑.๑ ป.๑/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย 
ง๑.๑ ป.๑/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่าง กระตือรือร้นและตรงเวลา 
  



๑๙ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๑2๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                              เวลา ๔๐ ชั่วโมง  

   
 คำอธิบายรายวิชา 
     บอก รู้ วิธีการหรือประโยชน์ของการทำงาน สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ ช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน อาชีพการทำสวนลองกองช่วยให้
การประหยัด ออม รู้จักแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่นและช่วยเหลืองานบ้าน เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
การผลิตการใช้วัสดุเหลือใช้ 
       เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณค่า เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว นำความรู้เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์ เครื ่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  มีความคิดสร้างสรรค์  
อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ของใช้อย่างอย่างง่ายโดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิตินำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีถูกวิธี
ไปประยุกต์ใช้ การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายมีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะ ในการ
แก้ปัญหา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.2 (ง 12101) 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.2/๑,  ป.2/๑,  ป.2/๓ 

รวม 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด 
 

  



๒๐ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.2/๑  บอกวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
ง๑.๑ ป.2/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด 
ง๑.๑ ป.2/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย 



๒๑ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๑3๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                              เวลา 4๐ ช่ัวโมง  

 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอกขั้นตอน เลือกใช้สิ่งของเครื่อง เครื่องมือวิธีการทำงานและประโยชน์การทำงานใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือตรงกับงาน อาชีพการทำสวน ช่วยให้การประหยัด  ออม โดยกำหนด
ปัญหา หรือความต้องการ อย่างมีข้ันตอน ทำงานอย่างเป็นตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด
ความรอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์  การ
จัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน  
 เพื่อให้รู้ เข้าใจ การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ช่วยเหลืองานบ้านและ
ส่วนรวม มีการจัดการส่ิงของเครื่องใช้ ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำการแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
        
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.3 (ง 13101) 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.3/๑,  ป.3/2,  ป.3/๓ 

รวม 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด 
 
  



๒๒ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.3/๑  อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม 
ง๑.๑ ป.3/๒ ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน 
ง๑.๑ ป.3/3 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบ และ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  



๒๓ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๑4๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                              เวลา 4๐ ช่ัวโมง  

 
คำอธิบายรายวิชา 
 บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญของอาชีพ ขั้นตอนการทำงาน ใช้ระบบ เหตุผล      
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด 
การออม เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
การทำอาชีพการปลูกพืชสวนครัว เล้ียงสัตว์ 
 เพื่อให้รู ้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่าง      
เป็นขั้นตอน การแบ่งปันสิ่งของให้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4 (ง 14101) 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.๔/๑,  ป.๔/๒,  ป.๔/๓,  ป.๔/๔ 
ง2.1 ป.๔/๑ 

รวม 2 มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด 
 
  



๒๔ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.4/๑  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ง๑.๑ ป.4/๒ ทำงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ

และซื่อสัตย์ 
ง๑.๑ ป.4/3 ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการทำงาน 
ง๑.๑ ป.4/4  ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ง2.๑ ป.4/1 ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 



๒๕ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๑5๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                              เวลา 4๐ ช่ัวโมง  

 
คำอธิบายรายวิชา 
       บอก อธิบาย ความหมาย ความสำคัญ ของอาชีพ ขั้นตอนการทำงาน ใช้ระบบเหตุผล        
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ประโยชน์และโทษ ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด 
การออม เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ สหกรณ์ การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน     
การทำอาชีพการปลูกพืชสวนครัว เล้ียงสัตว์ 
 เพื่อให้รู ้ เข้าใจ การช่วยเหลืองานในบ้าน การทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่าง          
เป็นขั้นตอน การแบ่งปันส่ิงของให้ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.5 (ง 15101) 

 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.๕/๑,  ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔      
ง2.1 ป.๕/๑,  ป.๕/๒ 

รวม 2 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด 
 
  



๒๖ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.5/๑  อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน 
ง๑.๑ ป.5/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด

สร้างสรรค์ 
ง๑.๑ ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 
ง๑.๑ ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ง2.๑ ป.5/1 สำรวจข้อมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพต่าง  ๆ   ในชุมชน 
ง2.๑ ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ 
  



๒๗ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

คำอธิบายรายวิชาพืน้ฐาน 
ง๑6๑๐๑ การงานอาชีพ                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                              เวลา 4๐ ช่ัวโมง  

 
คำอธิบายรายวิชา 
 อธิบาย บอก อภิปราย รวบรวม นำเสนอ ข้อมูล แนวทางการทำงานแต่ละขั้นตอน ทำให้
ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการและช่วยเหลืองานในบ้านการประหยัด การออม การแบ่งปัน
สิ่งของ ให้ผู้อื่นการแปรรูปจากกล้วย การผลิตการใช้เครื่องจักสาน การผลิตการใช้เครื่องจักสานจาก
วัสดุเหลือใช้ อาชีพการทำสวนการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ สหกรณ ์การจัดการขยะ อาหารกลางวันโรงเรียน 
  เพื่อให้รู้ เข้าใจทักษะการจัดการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกันปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนำความรู้ และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการ
สร้างสิ่งของเครื่องใช้และการแก้ปัญหาวางแผนในการเลือกอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยใช้วิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบัติจริง การใช้
กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 
มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 (ง 16101) 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.๖/๑,  ป.๖/๒,  ป.๖/๓       
ง2.1 ป.๖/๑,  ป.๖/๒ 

รวม 2 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด 
 
  



๒๘ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ง๑.๑ ป.6/๑  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน 
ง๑.๑ ป.6/๒ ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 
ง๑.๑ ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น 
ง2.๑ ป.6/1 สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ 
ง2.๑ ป.6/2 ระบุความรู้  ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตร สพป.ภูเก็ต   พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ กำหนดเกณฑ์สำหรับการจบการศึกษา ดังนี้ 
 
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
 (๑) ผู้เรียน ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน ๕,๐๔๐ ช่ัวโมงและรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรม
เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า จำนวน ๔๘๐ ช่ัวโมง  
 (๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินในรายวิชาพื้นฐานระดับ ๑ ขึ้นไปทุกรายวิชา 
 (๓) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปทุกด้าน 
 (๔) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไปทุกด้าน 
 (๕) ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน”   
ทุกกิจกรรม 
 

การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 ในการพัฒนาผู ้เร ียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร  ผู ้สอนพยายามคัดสรร  
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็น
สมรรถนะสำคัญให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
 

๑. หลักการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้   
ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้น 
ให้ความสำคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม  
 

๒. กระบวนการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 



๓๐ 

 

 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านฉลอง พุทธศักราช ๒๕๖4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                                                 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

 

ท่ีหลากหลาย เป็นเครื่องมือท่ีจะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจำเป็น
สำหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทำจริง   กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนควรได้รับการฝึกฝน พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน  
จึงจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

 ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด   
 

๔. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
ควรมีบทบาท ดังนี้ 

 ๔.๑ บทบาทของผู้สอน 
๑)  ศึกษาวิเคราะห์ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล  แล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ ท่ีท้าทความสามารถของผู้เรียน 
  ๒)  กำหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะกระบวนการ  
ท่ีเป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
  ๓)  ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสมอง เพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
๕)  จัดเตรียมและเลือกใช้สื ่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๖) ประเมินความก้าวหน้าของผู ้เรียนด้วยวิธีการที ่หลากหลาย  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติ 

ของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน  
๗) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
 

  ๔.๒  บทบาทของผู้เรียน 
๑)  กำหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 



๓๑ 
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๒)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ต้ัง
คำถาม คิดหาคำตอบหรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ   

๓)  ลงมือปฏิบัติจริง  สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู  
  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ 
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  ผู ้เร ียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื ่อให้บรรลุ  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา และระดับชาติ การว ัดและประเมินผลการเร ียนรู้   
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เร ียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู ่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ้นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
ให้มีการสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งท่ี
จะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล 
การเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู ้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
หรือวิธ ีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื ่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ



๓๒ 
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สถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน   

 
 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดทำและดำเนินการโดย
เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้
ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลใน
การเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่างๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาดา้น
วินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
พิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการ
ดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จ 
ในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็น
ข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏบิัติ
ร่วมกัน  
 

เกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียน 

การตัดสินผลการเรียน 

       ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู ้การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละ
คนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน   
มีเกณฑ์ดังนี้ 



๓๓ 
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             (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของจำนวนตัวชี้วัด 
  (๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา    
  (๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
กำหนดในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

การให้ระดับผลการเรียน 
   ๑๓.๑  การตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้ใช้ระบบตัวเลข   
แสดงระดับการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ 
 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเย่ียม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
    ๑๓.๒  การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  เป็นผ่านและไม่ผ่าน   
ถ้ากรณีท่ีผ่าน  กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม  ดี  และผ่าน 
  ดีเย่ียม  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ท่ีมีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ 
   ดี  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
   ผ่าน  หมายถึง  มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน   
ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ  แต่ยังมีข้อบกพร่องบางประการ 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์   
และเขียน  หรือถ้ามีผลงาน  ผลงานนั้นยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องได้รับการปรับปรุงแกไ้ขหลายประการ 
   ๑๓.๓  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเล่ือนช้ัน  
และจบการศึกษา  เป็นผ่านและไม่ผ่าน  ในการผ่าน  กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นดีเย่ียม  ดี  และ
ผ่าน  และความหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้  



๓๔ 
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  ดีเย่ียม  หมายถึง  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเป็นนิสัย  และนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม  โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเย่ียม 
จำนวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี 
  ดี  หมายถึง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  เพื่อให้เป็นการยอมรับ
ของสังคมโดยพิจารณาจาก 
   ๑)  ได้ผลการประเมินระดับดีเย่ียมจำนวน  ๑ - ๔  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะ
ใดได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับดี  หรือ 
   ๒)  ได้ผลการประเมินระดับดี เย่ียมจำนวน  ๔  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่านหรือ 
    ๓)  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน ๕ - ๘  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
   ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสถานศึกษากำหนด  
โดยพิจารณาจาก 
   ๑) ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จำนวน  ๕ - ๘  คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใด
ได้ผลการประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน  หรือ 
   ๒)  ได้ผลการประเมินระดับดี  จำนวน  ๔ คุณลักษณะ  และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล
การประเมินต่ำกว่าระดับผ่าน 
   ไม่ผ่าน  หมายถึง  ผู้เรียนรับรู้และปฏิบัติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
สถานศึกษากำหนดโดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผ่านต้ังแต่   ๑  คุณลักษณะ 
   ๑๓.๔  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จะต้องพิจารณาท้ังเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
การปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดและให้ผลการประเมินเป็นผ่าน  
และไม่ผ่านให้ใช้ตัวอักษรแสดงผลการประเมิน  ดังนี ้
    “ผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  
ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ 
    “มผ”  หมายถึง  ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด   
   ในกรณีท่ีผู้เรียนได้ “มผ”  ครูผู้ดูแลกิจกรรมต้องจัดซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมใน
ส่วนท่ีผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วน  แล้วจึงเปล่ียนผลการเรียนจาก “มผ” เป็น “ผ” 
ได้  ท้ังนี้  ต้องดำเนินการให้เสร็จส้ินภายในปีการศึกษานั้น  ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยห้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
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