
 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑ 

ท ำไมต้องเรียนกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน                      

มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง     
สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างาน            
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการท างาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในกำรงำนอำชีพ 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคัญ  ดังนี้   

 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน             
การช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม   
เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ                
ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 

 กำรอำชีพ    เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคัญของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒ 

คุณภำพผู้เรียน 
จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างาน                           
ที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี  
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน า
กลับมาใช้ซ้ า    

จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะ                  
การท างานร่วมกัน ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท างานที่ขยัน 
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใช้น้ า ไฟฟาาอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
  

   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ 
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๓ 

รำยวิชำพ้ืนฐำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
 

 
รำยวิชำพ้ืนฐำน 
ง๑๑๑๐๑ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๑ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ง๑๒๑๐๑ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๒ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ง๑๓๑๐๑ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๓ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ง๑๔๑๐๑ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๔ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ง๑๕๑๐๑ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๕ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
ง๑๖๑๐๑ การงานพ้ืนฐานอาชีพ ๖ จ านวน ๔๐ ชั่วโมง 
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๔ 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
 

สำระท่ี ๑  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ      
 การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ    
 การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกใน 
 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
สำระท่ี  ๒   กำรอำชีพ   
มาตรฐาน  ง ๒.๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
   ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
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๕ 

ตัวชี้วัดชั้นปี  

 

สำระท่ี ๑  กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 
 มำตรฐำน ง ๑.๑    เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ

การจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึกในการใช้
พลังงาน  ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม   เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
๑. บอกวิธีการ
ท างานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง  
๒. ใช้วัสดุ
อุปกรณ์และ
เครื่องมือง่ายๆ
ในการท างาน
อย่างปลอดภัย 
๓.  ท างานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
อย่าง
กระตือรือร้น 
และตรงเวลา 
 

๑. บอกวิธีการ
และประโยชน์
การท างานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
๒. ใช้วัสด ุ
อุปกรณ์และ
เครื่องมือใน           
การท างานอยา่ง    
เหมาะสมกบังาน
และประหยดั 
๓. ท างานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
อยา่งปลอดภัย  

๑.อธิบายวิธีการ
และประโยชน์ 
การท างาน 
เพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว 
และส่วนรวม 
๒. ใช้วัสดุ 
อุปกรณ์และ
เครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน 
๓. ท างานอย่าง
เป็นขั้นตอน 
ตามกระบวนการ
ท างานด้วย 
ความสะอาด
ความรอบคอบ 
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

๑. อธิบาย
เหตุผลใน 
การท างาน 
ให้บรรลุ
เปาาหมาย 
๒. ท างาน 
บรรลเุปาาหมาย 
ที่วางไว ้
อย่างเป็น
ขั้นตอน  
ด้วยความขยัน 
อดทน
รับผิดชอบ  และ
ซื่อสัตย ์
๓. ปฏิบัตติน
อย่างมีมารยาท
ในการท างาน 
๔. ใช้พลังงาน
และทรัพยากร   
ในการท างาน 
อย่างประหยดั  
และคุ้มค่า 

๑.อธิบายเหตุผล
ในการท างาน 
แต่ละขั้นตอน
ถูกต้องตาม
กระบวนการ
ท างาน 
๒. ใช้ทักษะ 
การจัดการใน
การท างาน  
อย่างเป็นระบบ 
ประณตีและ 
มีความคิด
สร้างสรรค ์
๓.  ปฏิบัตติน
อย่างมีมารยาท
ในการท างานกับ
สมาชิก 
ในครอบครัว    
๔.มีจติส านึกใน
การใช้พลังงาน
และทรัพยากร
อย่างประหยดั
และคุ้มค่า  

๑. อภิปราย
แนวทางใน 
การท างานและ
ปรับปรุง 
การท างาน 
แต่ละขั้นตอน 
๒. ใช้ทักษะ 
การจัดการใน
การท างานและ
ทักษะการท างาน
ร่วมกัน   
๓. ปฏิบตัิตน
อย่างมีมารยาทใน
การท างานกบั
ครอบครัวและ
ผู้อื่น 
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๖ 

สำระท่ี  ๒   กำรอำชีพ   
มำตรฐำน  ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 
ตัวช้ีวัดชั้นปี 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
- 
 

- -  ๑. อธิบาย
ความหมายและ
ความส าคญัของ
อาชีพ 

๑. ส ารวจข้อมูล 
ที่เกี่ยวกับอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน 
๒. ระบคุวาม
แตกต่างของ
อาชีพ 

๑.ส ารวจตนเอง
เพื่อวางแผนใน
การเลือกอาชีพ 
๒. ระบคุวามรู้
ความสามารถและ
คุณธรรม 
ที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ   
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๗ 

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

สำระท่ี   ๑      กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   

มำตรฐำน ง  ๑.๑       เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑. บอกวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง     
๒. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  
ในการท างานอย่างปลอดภัย                               
๓.  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรือร้นและตรงเวลา 

 

 

- การท างาน ดูแลรักษา จัดเก็บของใช้
ส่วนตัว 

- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
- รู้จักเครื่องมือเกษตร รู้จักวิธีการใช้งาน 

การดูแลรักษา 
- ประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจ าวัน 

มารยาทการต้อนรับผู้ปกครอง ในโอกาสต่าง 
ๆ การรับประทานอาหารกับผู้อ่ืน 

 
สำระท่ี ๒ กำรอำชีพ 
มาตรฐาน ง ๒.๑     เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
      เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๘ 

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 

สำระท่ี   ๑      กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   

มำตรฐำน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑. บอกวิธีการและประโยชน์การท างาน     
เพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ๒. ใช้วสัดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ                          
ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
 ๓. ท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย่างปลอดภัย 

   การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เช่น  
-  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
-  การจัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า  
-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน 
-  การล้างจาน                          
   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกล้า 
-  การท าของเล่น     
-  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว                                           

 

สำระท่ี   ๒   กำรอำชีพ   

มำตรฐำน  ง  ๒. ๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๙ 

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 

สำระท่ี   ๑      กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   

มำตรฐำน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ๑.อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างาน 
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และส่วนรวม 
 ๒. ใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรง
กับลักษณะงาน 
 ๓.ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวน 
การท างานด้วยความสะอาด      ความ
รอบคอบ   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  
และส่วนรวม   เช่น 
-  การเลือกใช้เสื้อผ้า 
-  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
-  การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋า

นักเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถู  บ้านเรือน 
-  การท าความสะอาดห้องเรียน                    

   การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบ ารุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ   โดย

ใช้วัสดุในท้องถิ่น                   

 
 

สำระท่ี   ๒     กำรอำชีพ   
มำตรฐำน  ง  ๒. ๑    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้ 

      เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
- - 

 

 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๐ 

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 

สำระท่ี   ๑      กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   

มำตรฐำน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑. อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุ
เปาาหมาย 
 ๒. ท างานบรรลุเปาาหมายที่วางไว้               
อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ 
 ๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท                          
ในการท างาน 
 ๔.ใช้พลังงานและทรัพยากร                         
ในการท างานอย่างประหยัด และคุ้มค่า 

   การท างาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว   
-  การจัดตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเขียนหนังสือ และ
กระเป๋านักเรียน 
-  การปลูกไม้ดอก  หรือ ไม้ประดับ 
-  การซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ 
-   การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตอง 
และกระดาษ 
-  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว                       
   มารยาท  เช่น 
-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง           
ในโอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ า  และห้องส้วม                
 

 
 
 
 
 

สำระท่ี   ๒      กำรอำชีพ   
มำตรฐำน  ง  ๒. ๑   เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   
        ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑.  อธิบายความหมายและความส าคัญ
ของอาชีพ 

  ความหมายและความส าคัญของอาชีพ 
           

 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๑ 

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ชัน้ประถมศึกษำปีที่ ๕ 

สำระท่ี   ๑      กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   

มำตรฐำน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑. อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละ
ขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการท างาน 
 ๒. ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน 
อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค ์
 ๓.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน                  
การท างานกับสมาชิกในครอบครัว    
 ๔. มีจิตส านึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า                       
 
 

  ขั้นตอนการท างาน  เช่น 
-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับ เสื้อผ้า 
-  การปลูกพืช 
-  การท าบัญชีครัวเรือน                   
  การจัดการในการท างาน   เช่น 
-  การจัดโต๊ะอาหาร  ตู้อาหาร  ตู้เย็น  และ
ห้องครัว 
-  การท าความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ           
เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
-  การจัดเก็บเอกสารส าคัญ 
-  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว                  
สมาชิกในครอบครัว  และส่วนรวม                       
  มารยาท    เช่น 
-  การท างานกับสมาชิกในครอบครัว                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๒ 

สำระท่ี   ๒        กำรอำชีพ   
มำตรฐำน  ง  ๒. ๑    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

      ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑. ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ        
ในชุมชน 
 ๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  ค้าขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจ้าง 
-   รับราชการ  พนักงานของรัฐ 
-  อาชีพอิสระ             
  ความแตกต่างของอาชีพ   
-  รายได้ 
-   ลักษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ     
  ข้อควรค านึงเก่ียวกับอาชีพ 
-  ท างานไม่เป็นเวลา 
-  การยอมรับนับถือจากสังคม 
-  มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง               
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๓ 

ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 

สำระท่ี   ๑      กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว   

มำตรฐำน ง  ๑. ๑      เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑. อภิปรายแนวทางในการท างานและ
ปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
 ๒. ใช้ทักษะการจัดการในการท างาน 
และมีทักษะการท างานร่วมกัน 
 ๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท                    
ในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น 

  แนวทางในการท างานและการปรับปรุงการท างานแต่ละ
ขั้นตอน เป็นการท างานตามล าดับที่วางแผนไว้ก่อนการท างาน 
ขณะท างาน และเมื่อท างานเสร็จแล้ว ให้ประเมินทุกขั้นตอน 
เพ่ือการปรับปรุงและแก้ไขผลงาน เช่น 
-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
-  การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ  หรือ              ปลูกผกั 
หรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
-  การบันทึกรายรับ – รายจ่าย 
-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน                             
  การจัดการในการท างานและทักษะการท างานร่วมกัน   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิก                        
ในครอบครัว 
-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใช้ในบ้าน 
-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิก        ใน
ครอบครัว  หรือเพ่ือน ในโอกาสต่าง ๆ                        
   มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อ่ืน   
  การมีจิตส านึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า เป็นคุณธรรมในการท างาน  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๔ 

สำระท่ี   ๒        กำรอำชีพ   
มำตรฐำน  ง  ๒. ๑    เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

      ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
๑.  ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
๒. ระบุความรู ้ ความสามารถ   และ
คุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ 
 
 
 

  การส ารวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทักษะ 

  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-   ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๕ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ง ๑๑๑๐๑  กำรงำนอำชีพ           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑                  เวลำ   ๔๐   ชั่วโมง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บอกวิธีการช่วยเหลือตนเองโดยเน้นการฝึกท างานอย่างสม่ าเสมอเช่นการแต่งกายการเก็บ
ของใช้การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัวการจัดโต๊ะตู้ชั้น 

ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆอย่างปลอดภัยการท าความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือการรด
น้ าต้นไม้การถอนและเก็บวัชพืชการพับกระดาษเป็นของเล่น 

เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑  ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓ 
 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๖ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ง ๑๒๑๐๑  กำรงำนอำชีพ ๒                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒                    เวลำ ๔๐ ชั่วโมง  

……………………………………………………………………………………………………… 
 อธิบายบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  อธิบายวิธีการและประโยชน์ของการ

กวาดบ้าน  การล้างจาน  การจัดวางเสื้อผ้า  การเก็บเสื้อผ้า  การเก็บรองเท้า  การช่วยครอบครัว
เตรียม และประกอบอาหาร  การเพาะเมล็ด  การดูแลแปลงเพาะกล้า  การท าของเล่นและประดิษฐ์
ของใช้ส่วนตวั 

ฝึกปฏิบัติกวาดบา้น  ล้างจาน   จดัวางเสื้อผ้า  เก็บเสื้อผ้า  เก็บรองเท้า  ช่วยครอบครัวเตรียม
และประกอบอาหาร  เพาะเมล็ด  ดูแลแปลงเพาะกล้า  ท าของเล่นและประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวโดยใช้
ทักษะกระบวนการท างานอย่างเปน็ขั้นตอน  การจัดการกระบวนการแก้ปัญหา  การท างานรว่มกัน  การแสวงหาความรู ้ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการท างานอย่างเหมาะสมกับงาน  ตลอดจนรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีความประหยัดและปลอดภัยในการท างาน  
ตลอดจนน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 

รวม ๓ ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๗ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ง ๑๓๑๐๑  กำรงำนอำชีพ ๓                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓                    เวลำ ๔๐ ชั่วโมง 

……………………………………………………………………………………………………… 
ศึกษาวิธีการและประโยชน์ของการท างาน        การท างานให้เกิดผลอย่างเป็นขั้นตอน   

ตามกระบวนการท างาน เช่น การเลือกใช้เสื้อผ้า   การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน     การท าความ
สะอาดรองเท้า     กระเป๋านักเรียน   การปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือน     การท าความสะอาดห้องเรียน   
การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมตรงกับลักษณะของงาน     เช่น   การปลูก
พืชผักสวนครัว   การบ ารุงรักษาของเล่น     การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่างๆโดยใช้วัสดุท้องถิ่น การสร้างของเล่นของใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ การรวบรวมข้อมูล การออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือสร้าง
และประเมินผล    การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์ การน าสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ า
ขั้นตอนการค้นหาข้อมูลประกอบด้วยการก าหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา  

ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วยความประหยัดและปลอดภัย มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย 
ในการท างานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓ 
รวม ๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๘ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ง ๑๔๑๐๑  กำรงำนอำชีพ ๔                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔             เวลำ ๔๐ ชั่วโมง  

…………………………………………………………………………………………………… 
 อธิบายเหตุผลในการท างานให้บรรลุเปาาหมายความหมายและความส าคัญของอาชีพ

ท างานบรรลุเปาาหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความขยันอดทนรับผิดชอบและซื่อสัตย์ปฏิบัติตน
อย่างมีมารยาทในการท างานใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมมีลักษณะนิสัยในการท างานมีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว เห็นแนวทางในงานอาชีพ มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพ 

ใช้กระบวนการท างาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการ
ท างานกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของ
การท างาน และน าความรู้ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม  ที่เหมาะสม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑,ป.๔/๒,ป.๔/๓,ป.๔/๔ 
ง ๒.๑ ป.๔/๑ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๑๙ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ง ๑๕๑๐๑  กำรงำนอำชีพ ๕                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕             เวลำ ๔๐ ชั่วโมง  

…………………………………………………………. 
 

 ศึกษาขั้นตอนการท างานตามล าดับขั้นตอนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการ  ในเรื่องการซ่อมแซม  ซัก  ตาก  เก็บ  รีด  และพับเสื้อผ้า  การปลูกพืช  การท าบัญชี
ครัวเรือน  จัดการระบบงานและระบบคนเพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเปาาหมายอย่างมีประสิทธิภาพใน
เรื่องการจัดโต๊ะอาหาร  ตู้เย็น  ห้องครัว  การท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วม  การซ่อมแซมอุปกรณ์
ของใช้ภายในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  การจัดเอกสาร
ส าคัญ  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว  มารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัว  การใช้
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนา  การสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน  การสร้างภาพ  ๓  มิติ  การจัดการ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปและน ากลับมาใช้ใหม่  การด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  
คือก าหนดวัตถุประสงค์    โดยมีการอ้างอิงข้อมูล  ศึกษาอาชีพต่างๆในชุมชน  เช่น  ค้าขาย  
เกษตรกรรม  รับจ้าง  ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  และอาชีพอิสระ  ศึกษาความแตกต่างของอาชีพ
ในเรื่อง  รายได้  ลักษณะงาน  ประเภทกิจการ  การท างานไม่เป็นเวลา  การยอมรับนับถือจากสังคม  
ตลอดจนความเสี่ยงต่อชีวิต  ศึกษาพืชสมุนไพรในโรงเรียนและชุมชน 
 อธิบายเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกระบวนการท างาน  ใช้ทักษะการ
จัดการในการท างานอย่างเป็นระบบ  ประณีต  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการท างานกับสมาชิกใน
ครอบครัว  อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  มีทักษะในการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้  ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือสร้างชิ้นงาน  จนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและถูกต้อง  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิตและ
สังคม 
 มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า  ใช้ถ้อยค าสุภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  ป. ๕/๑, ป. ๕/๒, ป. ๕/๓, ป ๕/๔ 
ง ๒.๑ ป. ๕/๑, ป. ๕/๒ 
รวมทั้งหมด ๖  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๐ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
ง๑๖๑๐๑  กำรงำนอำชีพ ๖                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖           เ วลำ  ๔๐ ชั่วโมง  
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ศึกษาแนวทางในการท างานและปรับปรุงงานการท างานแต่ละขั้นตอนตามล าดับที่วางแผนไว้  
คือ  ก่อนการท างาน  ขณะท างานและเมื่อท างานเสร็จแล้ว  ในเรื่องการดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน  
การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับหรือปลูกผักหรือเลี้ยงปลาสวยงาม  การบันทึกรายรับ-รายจ่าย  การ
จัดเก็บเอกสารการเงิน  การจัดการในการท างานในเรื่องการเตรียมประกอบจัดอาหาร  การติดตั้ง
ประกอบของใช้ในบ้าน  การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนๆในโอกาส
ต่างๆ  มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย  ตัวปาอน  กระบวนการ  และผลลัพธ์  เข้าใจ
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน  ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูล  
เลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓  มิติ  หรือแผนที่ความคิดก่อนลงมือสร้าง
และประเมินผล  ศึกษาการสร้างชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับกลไกและการควบคุมไฟฟาาอีเล็กทรอนิกส์  การ
สร้างชิ้นงานอ่ืนๆ  เช่น  การตัด  การประกอบชิ้นงาน  การเจาะเป็นต้น  รู้หลักการเบื้องต้นของการ
แก้ปัญหา  เริ่มตั้งแต่การพิจารณาปัญหา  วางแผนการแก้ปัญหา  การด าเนินการแก้ปัญหา  และการ
ตรวจสอบปรับปรุง    การส ารวจตนเองในด้านความสนใจ  ความสามารถและทักษะ  ศึกษาพืช
สมุนไพรในโรงเรียนและชุมชน 
 อภิปรายแนวทางการท างาน  ปรับปรุงการท างาน  ฝึกทักษะในการจัดการและทักษะในการ
ท างานร่วมกัน    สร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย   
 มีมารยาทในการท างานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น  มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  รับผิดชอบในการสร้างชิ้นงาน  ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน  ใช้ค าสุภาพและไม่สร้าง
ความเสียหายต่อผู้อ่ืน  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  ด้านความซื่อสัตย์  ความขยันอดทน  ความ
ยุติธรรมและความรับผิดชอบ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑  ป. ๖/๑, ป. ๖/๒, ป. ๖/๓ 
ง ๒.๑ ป. ๖/๑, ป. ๖/๒ 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๑ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ 
รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ                เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชือ่หน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งำนบ้ำน ง ๑.๑  ป.๑/๑   
ง ๑.๑ ป.๑/๒  
ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 
 
 
 

 การจัดเก็บของเล่นของใช้
ส่วนตัว และ    การหยิบจับและใช้
ของใช้ส่วนตัวเป็น            การ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือตน ซึ่งช่วย
สร้างนิสัยที่ดีในการพ่ึงพาตนเอง มี
ระเบียบวินัย และ    แบ่งเบาภาระ
ของสมาชิกในครอบครัว 

 ๖ ๑๕ 
(5) 
(5) 
(5) 

๒ เสื้อผ้ำและ
เครื่องแต่ง
กำย 

ง ๑.๑  ป.๑/๑   
ง ๑.๑ ป.๑/๒  
ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 

 การแต่งกายให้เหมาะสม  
การใช้ และดูแลรักษาเสื้อผ้า 
 การฝึกอาบน้ า และแต่งกายเป็น
วิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  
ซึ่งต้องฝึกท าอย่างสม่ าเสมอ 
 มีความกระตือรือร้นและตรงเวลา 

 ๑๐ ๑๕ 
(5) 
(5) 
(5) 
 

 

๓ อำหำรและ
โภชนำกำร 

ง ๑.๑  ป.๑/๑   
ง ๑.๑ ป.๑/๒  
ง ๑.๑  ป.๑/๓ 

 การใช้อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหาร ให้ปลอดภัย ต้อง
ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ใช้งานอย่างระมัดระวัง 

 ๔ ๑0 
(3) 
(3) 
(4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๒ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

สอบกลางปี ๑ ๑๐ 
๔ งานเกษตร ง ๑.๑  ป.๑/๑   

ง ๑.๑ ป.๑/๒  
ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 

 การท างานเกษตรจะต้อง
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือใน
การท างานให้ถูกต้อง เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยดูแลรักษา
พืชอย่างถูกวิธี 

 ๖ ๑0 
(3) 
(3) 
(4) 

๕ งานช่าง ง ๑.๑  ป.๑/๑   
ง ๑.๑ ป.๑/๒  
ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในงานช่างให้ปลอดภัยต้องใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและใช้
งานอย่างระมัดระวัง 

 ๔ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 

๖ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑  ป.๑/๑   
ง ๑.๑ ป.๑/๒  
ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 

 การพับกระดาษ  การ
ประดิษฐ์ของเล่น  ของใช้เป็นการใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัด
เงิน 
 

 ๘ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๒๐ 
รวมทั้งภำค/ปีหรือตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๓ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                      ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๒ 
รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ          เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑  ป๒/๑ 
ง ๑.๑  ป๒/๒ 
ง ๑.๑  ป๒/๓ 

 บ้านเป็นสถานที่อยู่ 
อาศัยของสมาชิกทุกคน  ดังนั้นการ
ช่วยกันดูแลรักษาบ้านจึงเป็นหน้าที่
ของทุกคนในบ้าน  เพื่อให้บ้านน่าอยู่
และมีความสุข 
 งานบ้านเป็นงาน 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านให้สะอาด
เรียบร้อย  ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกัน
ท างานตามล าดับ  และความสามารถ
ของแต่ละคนเพ่ือให้บ้านน่าอยู่ 
 พ้ืนบ้านเป็นส่วนหนึ่ง 
ของบ้านที่เราต้องเดินอาจมีสิ่ง
สกปรกท าให้เป็นที่อยู่ของแมลง  
ดังนั้นเราจึงต้องกวาดบ้านทุกวัน 
 พ้ืนบ้านมีหลาย 
ประเภทเราจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ใน
การท าความ 

 ๕ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๔ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

   สะอาด  ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นการ
ประหยัดเวลาและแรงงาน 
 การรับประทาน 
อาหารจะต้องใช้เครื่องใช้ในการ
รับประทานอาหารและเมื่อ
รับประทานอาหารแล้วต้องล้างท า
ความสะอาดจะได้ไม่เกิดเชื้อโรค 
 การช่วยพ่อ  แม่ล้าง 
จาน  ชาม  เป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ในการท างานบ้านและ
ท าให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ
ในตนเอง 
 การช่วยพ่อ  แม่  ล้าง 
แก้วน้ า  เป็นการแบ่งเบา
ภาระหน้าที่ในการท างานบ้านและ
ท าให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ
ในตนเอง 

   

๒ เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ง ๑.๑  ป๒/๑ 
ง ๑.๑  ป๒/๒ 
ง ๑.๑  ป๒/๓ 

 เสื้อผ้า  เครื่องแต่ง 
กาย  เป็นสิ่งที่เราสวมใส่ทุกวัน  
โดยเฉพาะชุดนักเรียนต้องแต่งตาม
กฎระเบียบที่โรงเรียนก าหนด 
 การแต่งตัวไป 
โรงเรียนด้วยตนเอง  ตามวิธีการที่
ถูกต้อง  จะช่วยประหยัดเวลา  
แต่งตัวได้เรียบร้อย  ฝึกความมี
ระเบียบวินัย  และความ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๗ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๕ 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วยกำร

เรียนรู้ 
มำตรฐำน/

ตัวช้ีวัด 
สำระส ำคัญ สำระ

ท้องถิ่น 
เวลำ 

ชั่วโมง 
น้ ำหนัก 
คะแนน 

   รับผิดชอบต่อตนเอง 
 การแต่งตัวชุด 
นักเรียนด้วยตนเองให้ถูกต้อง  ตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  เป็นสิ่งที่
เหมาะสมและเป็นการแบ่งเบาภาระ
ของพ่อแม่อีกด้วย 
 เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ 
เป็นประจ า  ควรดูแลในขณะสวมใส่
เพ่ือให้เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อย  ซึ่ง
ส่งผลให้ไม่ต้องสิ้นเปลืองแรงงาน
ขณะซัก 
 เสื้อผ้าที่ใช้อยู่ทุกวัน 
ควรจัดวางและเก็บให้เป็นที่  เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ
สะดวกต่อ   การหยิบใช้งาน   
การจัดวางและเก็บ 
รองเท้าให้เรียบร้อย  จะช่วยให้ค้นหา

ได้ง่ายและหยิบใช้ได้สะดวก 

   

๓ อาหารและ
โภชนาการ 

ง ๑.๑  ป๒/๑ 
ง ๑.๑  ป๒/๒ 
ง ๑.๑  ป๒/๓ 

 การช่วยเหลือ 
ผู้ปกครองเตรียมและประกอบอาหาร
เป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียน
สามารถท าได้ 
 การล้างผักและผลไม้   
เป็นการล้างเอาเศษดิน  ฝุ่นละออง  
หรือยาฆ่าแมลงที่เกาะติดอยู่ให้หลุด 
ออก  เพื่อจะได้รับประทานได้อย่าง
ปลอดภัย 
 การจัดเตรียมผักและ 
ผลไม้  ช่วยให้สะดวกต่อการ
ประกอบอาหาร  ประหยัดเวลาและ
ท าให้ผักผลไม้ดูน่ารับประทาน 
 
 

 ๖ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๒๖ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๔ งานเกษตร ง ๑.๑  ป๒/๑ 
ง ๑.๑ ป๒/๒ 
ง ๑.๑  ป๒/๓ 

 การเพาะเมล็ดเป็น 
การขยายพันธุ์พืชที่ง่าย  ประหยัด
ค่าใช้จ่าย  ใช้วัสดุอุปกรณ์น้อยซึ่ง
สามารถน าผลผลิตไป ประกอบ
อาหาร  หรือจ า หน่ายเพื่อสร้าง
รายได้ได้ 

 ๗ ๑0 
(3) 
(3) 
(4) 
 

    การดูแลแปลงเพาะ 
กล้าเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้พืช
เจริญเติบโตสมบูรณ์  ซึ่งท าได้หลาย
วิธี  เช่น  รดน้ า  พรวนดิน  ก าจัด
วัชพืช  เป็นต้น 

   

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๑๐ 
๕ งานช่าง ง ๑.๑  ป๒/๑ 

ง ๑.๑  ป๒/๒ 
ง ๑.๑  ป๒/๓ 
 

 การใช้วัสดุ  อุปกรณ์   
และเครื่องมือช่างในการท าของเล่น
ได้เหมาะสมกับลักษณะงานและไม่
ประมาท  จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว  
ปาองกันอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน  
ผลงานที่ได้มีคุณภาพ  และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  วัสดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือ 
 ของเล่นมีประโยชน์ 
ในการสร้างความเพลิด เพลินและ
พัฒนาสติ ปัญญา  ถ้าสามารถสร้าง
ของเล่นได้ด้วยตนเองตาม
กระบวนการเทคโนโลยีจะช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่น
ได้ 
 ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นการมองเห็น  การคิด 
สิ่งใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่องที่
หลากหลายแง่มุม  โดยเน้นคุณภาพ  
ประโยชน์  และคุณค่าของสิ่งนั้น  
ดังนั้นถ้าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์
อย่างน้อย  1  ลักษณะในการ 

 ๖ ๑5 
(5) 
(5) 
(5) 
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๒๗ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

   แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ
เพ่ือสร้างของเล่นก็จะได้ของเล่นที่
แปลกใหม่  และมีคุณค่า 
 

   

๖ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑  ป๒/๑ 
ง ๑.๑  ป๒/๒ 
ง ๑.๑  ป๒/๓ 

 การออกแบบสิ่งของ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ  ในชีวิต ประจ าวัน  
มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับความ
สะดวกสบายเป็นส าคัญ 
 การประดิษฐ์ของใช้ 
ส่วนตัวด้วยตนเอง  ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและท าให้ผู้ประดิษฐ์เกิด
ความภาคภูมิใจ 

 
 

๗ ๑๕ 
(5) 
(5) 
(5) 
 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๒๐ 
รวมทั้งภำค/ปีหรือตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 
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๒๘ 

 
โครงสร้ำงรำยวิชำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๓ 
รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ           เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑  ป๓/๑ 
ง ๑.๑  ป๓/๒ 
ง ๑.๑  ป๓/๓ 

 การท างานเพ่ือช่วย  
เหลือตนเอง  เป็นการท างาน
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันที่
นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้   เช่น  การจัด เตรียม
อุปกรณ์การเรียน  การท าความ
สะอาดกระเป๋านักเรียน  การท า
ความสะอาดรองเท้า  เป็นต้น  โดย
การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองมี
ประโยชน์ในการฝึกพ่ึงพาตนเอง
และความมีระเบียบวินัย  แบ่งเบา
ภาระของสมาชิกในครอบครัว  
 การท างานเพ่ือช่วย  
เหลือครอบครัว  เป็นการท างาน
เกี่ยวกับดูแลรักษาห้องต่างๆ 
ภายในบ้าน  เครื่องใช้ในบ้าน  และ
บริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยด้วยการปัด  กวาด  เช็ด  
ถู  รวมถึงการบริการสมาชิกใน
ครอบครัว  เพ่ือให้บ้านสะอาด  น่า
อยู่อาศัย  สมาชิกทุกคนเกิดความ
รักใคร่สามัคคีกัน  เป็นการ 
ออกก าลังกายอย่างหนึ่ง  และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างคน
มาท างานบ้าน 
 
 
 
 

 ๖ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 
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๒๙ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

    การท างานเพ่ือช่วย  
เหลือส่วนรวม  เป็นการท างาน
เกี่ยวกับการดูแลรักษา  และท า
ความสะอาดวัสดุอุปกรณ์  สิ่ง ของ
เครื่องใช้  และสถาน ที่สาธารณะ
ซึ่งทุกคนในสังคมใช้ร่วมกัน  เพ่ือ
ฝึกนิสัยที่ดีในการรู้จักเสีย สละเพ่ือ
ผู้อื่น  สังคมน่าอยู่อาศัยเพราะผู้คน
พ่ึงพาอาศัยกันและสิ่งแวดล้อมดี
เพราะทุกคนช่วยกันดูแลรักษา 

   

๒ เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ง ๑.๑  ป๓/๑ 
ง ๑.๑  ป๓/๒ 
ง ๑.๑  ป๓/๓ 

 การเลือกใช้เสื้อผ้า   
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศและโอกาส  เพ่ือให้ผู้สวมใส่
มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เจ็บ ป่วยด้วย
โรคแพ้อากาศ  มีความมั่นใจในการ
เข้าสังคม  ส่งเสริมบุคลิกภาพ  และผู้
พบเห็นรู้สึกชื่นชม 
 การซ่อมแซมเสื้อผ้า   
เป็นวิธีการท าให้เสื้อผ้าช ารุดน า
กลับมาใช้ได้อีกครั้ง  ซึ่งสามารถท า
ไดห้ลายวิธี  แต่วิธีที่ง่ายที่สุด  
และซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ช ารุดชั่วคราว  
คือ  วิธีการเนา  และการเนาให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพต้องใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงาน  รวมถึงท างานอย่าง
เป็นขั้นตอนตามกระบวน การ
ท างานด้วยความสะอาดและ
รอบคอบ   
 
 
 
 
 

 ๖ ๑0 
(3) 
(3) 
(4) 
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๓๐ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๓ อาหารและ
โภชนาการ 

ง ๑.๑  ป๓/๑ 
ง ๑.๑  ป๓/๒ 
ง ๑.๑  ป๓/๓ 

 การเก็บรักษาอาหาร 
เป็นวิธีการเก็บรักษาอาหารสด  
อาหารแห้ง  และอาหารปรุงส าเร็จ
ให้คงสภาพเดิมอยู่ระยะหนึ่งโดยไม่
เน่าเสีย  ซึ่งการเก็บรักษาอาหารมี
หลายวิธีจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะของอาหารแต่ละชนิด 
และเม่ือเก็บรักษาด้วยวิธีที่
เหมาะสมแล้วจะมีประโยชน์ในการ
ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้
ยาวนานขึ้น  ลดการสูญเสียคุณค่า
ทางโภชนาการ  สะดวกรวดเร็วต่อ
การน ามาใช้งานและประหยัดเงิน
ในการซื้ออาหารนอกฤดูกาลมา
รับประทาน 
 ความรู้เกี่ยวกับการ 
ประกอบอาหารที่ควรศึกษาไว้เป็น
พ้ืนฐานในการ  
ประกอบอาหารด้วยตนเอง  
นอกจากประโยชน์ของอุปกรณ์
ประกอบอาหารและวิธี การ
ประกอบอาหาร   
ได้แก่  ขั้นตอนการประกอบอาหาร  
อนามัยของผู้ประกอบอาหารและ
อนามัยในการประกอบอาหาร  ซึ่ง
ผู้ประกอบอาหารทุกคนควรเห็น 
ความส าคัญและยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติเพือ่ให้ประ กอบอาหารได้
อย่างรวด เร็ว  อาหารน่า
รับประทาน  สะอาดและปลอดภัย 
 
 
 
 

 ๖ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 
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๓๑ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๔ งานเกษตร ง๑.๑  ป๓/๑ 
ง๑.๑  ป๓/๒ 
ง๑.๑  ป๓/๓ 

 การปลูกผักสวนครัวเป็น
งานเกษตรอย่างหนึ่งที่เรา
สามารถน าผลผลิตมาใช้ประโยชน์
ในการบริโภคและจ าหน่ายเพ่ือ
สร้างรายได้  ผักสวนครัวที่
สามารถปลูกได้เองในครัวเรือนมี
หลายชนิด  ซึ่งการปลูกผักสวน
ครัวให้ได้ผลผลิตดีนั้นต้องใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่อง มือตรงกับ
ลักษณะงาน  ท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนตามกระบวนการท างาน
ด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ๖ ๑๐ 
(3) 
(3) 
(4) 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๑๐ 
๕ งานช่าง ง๑.๑  ป๓/๑ 

ง๑.๑  ป๓/๒ 
ง๑.๑  ป๓/๓ 

 การบ ารุงรักษาของเล่น
และการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
เป็นการท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม
อย่างหนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยค านึงถึงการใช้วัสดุ  
อุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับ
ลักษณะงานและการท างานอย่าง
เป็นขั้นตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาดและรอบ 
คอบ  เพ่ือประโยชน์ในการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกลักษณะ
นิสัยที่ดีในการเป็นคนละเอียด
รอบคอบ ประณีต  รับผิดชอบและ
เป็นคนช่างสังเกต  ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจที่สามารถบ ารุงรักษา
ของเล่นและการซ่อมแซมของใช้
ส่วน ตัวได้ด้วยตนเอง  ยืดอายุการ
ใช้งานของของเล่นและของใช้
ส่วนตัว   

 ๖ ๑5 
(5) 
(5) 
(5) 
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๓๒ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๖ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑  ป๓/๑ 
ง ๑.๑  ป๓/๒ 
ง ๑.๑  ป๓/๓ 

 งานประดิษฐ์เป็นงาน
สร้างสรรค์สิ่งของเครื่อง ใช้จาก
วัสดุในท้องถิ่นหรือเศษวัสดุด้วย
วิธีการต่างๆ  โดยท างาน อย่างเป็น
ขั้นตอนตามกระบวน การท างาน
ด้วยความสะอาด  ความรอบคอบ  
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ได้
ผลงานที่มีคุณภาพ  และได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  มีของเล่น
ของใช้ไว้ใช้สอย  ส่งเสริมความคิด
สร้าง สรรค์  อนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมและสร้างเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นโดยการน าวัสดุในท้องถิ่น
มาเพ่ิม  มูล ค่าและน าไปจ าหน่าย  
รวมถึงเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจในตนเองอีกด้วย 

 ๘ ๑๕ 
(5) 
(5) 
(5) 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๒๐ 
รวมทั้งภำค/ปีหรือตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๓ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                          ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๔ 
รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ           เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑  ป.๔/๑   
ง ๑.๑  ป.๔/๒   
ง ๑.๑ ป.๔/๓  
ง ๑.๑ ป.๔/๔  
 

 ดูแลรักษาของใช้การจัดเก็บ
ของใช้ส่วนตัวและสิ่งของต่างๆ ให้
เป็นระเบียบจะต้องท าตามเปาาหมาย
ที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนด้วยความ
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย์ 

 มีมารยาทในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน มารยาทในการต้อนรับ
บิดามารดา ผู้ปกครองในโอกาสต่าง 
ๆ การรับประทานอาหาร การใช้
ห้องน้ าห้องส้วม 

 การใช้พลังงานทรัพยากรใน
การท างานอย่างคุ้มค่า 

 ๕ ๑๐ 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

๒ เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ง ๑.๑  ป.๔/๑   
ง ๑.๑  ป.๔/๒   
ง ๑.๑ ป.๔/๓  
ง ๑.๑ ป.๔/๔  
 

 ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย การเย็บผ้า ปะผ้า เลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ 

 ลักษณะงานและใช้อย่าง
ระมัดระวัง 

 ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าด้วยวิธีที
เหมาะสม ควรท าทันทีเมื่อพบรอย
เปื้อน 

 
 
 
 
 
 

 ๕ ๑๐ 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๔ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๓ อาหารและ
โภชนาการ 

ง ๑.๑  ป.๔/๑   
ง ๑.๑  ป.๔/๒   
ง ๑.๑ ป.๔/๓  
ง ๑.๑ ป.๔/๔  
 

 การประกอบ หรือปรุง
เมนูอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่าย  
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ค านึงถึงความ
สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์
ต่อร่างกาย 

 จัดตกแต่งอาหารให้น่า
รับประทาน 

 มีมารยาทในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน 
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีเป็นที่ชื่นชม
แก่ผู้พบเห็น 

 ๕ ๑๐ 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

๔ งานเกษตร ง ๑.๑  ป.๔/๑   
ง ๑.๑  ป.๔/๒   
ง ๑.๑ ป.๔/๓  
ง ๑.๑ ป.๔/๔  
 

 รู้จักเครื่องมือการเกษตร   
การใช้ การท าความสะอาด ดูแล
รักษา  และซ่อมแซมเครื่องมือ
เกษตรการขยายพันธุ์ การปลูก ไม้
ดอกประดับ ที่มีประโยชน์  เลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมการดูแล 
บ ารุงรักษา และอย่างถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 
 

๕ ๑๐ 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

๕ งานช่าง ง ๑.๑  ป.๔/๑   
ง ๑.๑  ป.๔/๒   
ง ๑.๑ ป.๔/๓  
ง ๑.๑ ป.๔/๔  
 

 รู้จักเครื่องมือช่าง  
การบ ารุงรักษา และซ่อมแซมของ
เล่น  ของใช้จะต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์                   
และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะงาน     
และท างานอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการท างานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ  
 
 
 
 
 

 ๕ ๑๐ 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๕ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

สอบกลำงปี ๑ ๑๐ 
๖ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑  ป.๔/๑   

ง ๑.๑  ป.๔/๒   
ง ๑.๑ ป.๔/๓  
ง ๑.๑ ป.๔/๔  
 

 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
น าผลงานมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
จะต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนด้วย
ความขยัน อดทน รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ และใช้พลังงาน ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้การ
ท างานบรรลุตามเปาาหมายที่วางไว้ 

 ๖ ๑๐ 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

๗ งานธุรกิจและ
อาชีพ 

ง๒.๑  ป๔/๑  บอกความหมายของอาชีพ
การประกอบอาชีพต่างๆ ที่สุจริต  
อาชีพเป็นกิจกรรมที่ส าคัญย่อมเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ประเทศชาติ 

 ๗ ๑๐ 
(10) 

 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๒๐ 
รวมทั้งภำค/ปีหรือตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๖ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๕ 
รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ           เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑  ป๕/๑ 
ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 

 การท างานบ้านร่วม  
กับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อ
บ้านที่เราอยู่อาศัย และสมาชิกใน
ครอบครัว ท าให้บ้านสะอาดเรียบร้อย 
น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 การจัดการงานบ้าน 
อย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการท างาน
บ้านตามล าดับขั้นตอน ซึ่งสามารถ
สั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบ
การท างาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
การมีมารยาทในการท างานร่วมกัน
สมาชิกในครอบครัวจะท าให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี มีความเข้าใจกัน 
ช่วยเหลือกัน ท าให้ครอบครัวเป็นสุข
ยิ่งขึ้น 
 การมีส่วนร่วมในการ 
ใช้พลังงานและทรัพยากรที่ดีอยู่อย่าง
ประหยัด และคุ้มค่าจะท าให้มีพลังงาน
และทรัพยากรใช้ไปอีกนาน ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว รักษาอุปกรณ์
เครื่องใช้ให้มีอายุการใช้งานยาวนานและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

 ๔ 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๗ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๒ เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ง ๑.๑  ป๕/๑ 
ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 

 การดูแลรักษาเสื้อผ้า 
ด้วยวิธีการต่างๆ ตามข้ัน ตอนที่ถูกต้อง
ได้ด้วยตนเอง ท าให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้
งานได้นาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เสื้อผ้าใหม่และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความ สามารถของตนเอง 
 หลักการส าคัญของ 
การซ่อมแซมเสื้อผ้าคือต้องเลือกวิธีการ
ให้เหมาะ สมกับลักษณะการช ารุดของ
เสื้อผ้า ใช้ด้ายสี 
เดียวกันหรือสีใกล้เคียงกับสีเสื้อผ้าที่จะ
ซ่อมแซม ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
กลมกลืนสวยงามและทนทานต่อการใช้
งาน 

 ๕ 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

๓ อาหารและ
โภชนการ 

ง ๑.๑  ป๕/๑ 
ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 

อาหารและเครื่องดื่มมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีวิตของเรา จึงต้องรู้จักเลือก
ซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มา
บริโภค โดยค านึงถึงความประหยัดและ
ความปลอดภัย 

 ๔ 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

๔ งานเกษตร ง ๑.๑  ป๕/๑ 
ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 

 การปลูกพืชคือ  การ 
น าเอาเมล็ดพันธุ์ หน่อ หัว มาใส่ลงในดิน
หรือสิ่งอื่น เพ่ือให้งอกหรือเติบโต และ
สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ เราแบ่งพืช
ตามการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เป็น พืชไร่ 
และพืชสวน 
 การปลูกพืชให้เจริญ 
เติบโตท าได้หลายวิธี ทั้งการปลูกพืชใน
ดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน แต่
โดยทั่วไปนิยมปลูกพืชในดิน เพราะมี
ขั้นตอนการปลูกและวิธีการดูแล รักษา
ง่ายกว่า 
 
 

 ๕ 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๘ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

    ผักคะน้าและต้นหอม 
นิยมปลูกเพ่ือบริโภคส่วนของใบและล า
ต้น คะน้าเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปน
ทราย ต้องการน้ ามากแต่ไม่ชอบน้ าขัง 
ต้นหอมเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ชอบ
อากาศชื้น และต้องการแสงแดดตลอด
วัน เมื่อผักโตเต็มที่ ควรเก็บเกี่ยวโดยการ
ถอนด้วยมือ น ามาประกอบอาหารได้
หลายอย่าง 

   

๕ งานช่าง ง ๑.๑  ป๕/๑ 
ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 

 อุปกรณ์ของใช้ใน 
บ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกสบายในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายในบ้าน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจเกิด
การช ารุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซม
อย่างถูกวิธีจะน ากลับมาใช้ได้อีกและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่ 
 ในการสร้างชิ้นงาน 
ใดๆ ก็ตามจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และความรู้ที่เกี่ยวกับ
ชิ้นงาน เช่น กลไกไฟฟาาและ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 ๕ 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๑๐ 
๖ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑  ป๕/๑ 

ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 

 ของใช้คือสิ่งของที่ 
ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจ าวัน ส่วนของตกแต่งเป็น
สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือใช้ตกแต่ง
รา่งกาย เสื้อผ้า และสถานที่ต่างๆ ให้ 
 สวยงามวัสดุเหลือใช้ในท้อง ถิ่นคือ เศษ
วัสดุประเภทต่างๆท่ีเหลือจากการใช้งาน
ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น สามารถน ามา
ดัดแปลงประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของ
ตกแต่งเพ่ือใช้ได้ 
 
 

 ๕ 10 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๓๙ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวชี้วัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๗ งานธุรกิจและ
อาชีพใน
ชุมชน 

ง ๑.๑  ป๕/๑ 
ง ๑.๑  ป๕/๒  
ง ๑.๑  ป๕/๓   
ง ๑.๑  ป๕/๔ 
ง 2.๑  ป๕/๑ 
ง 2.๑  ป๕/๒ 

 การท าบัญชีครัวเรือน   
โดยบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดข้ึน
ของครอบครัวเป็นประจ าจะท าให้รู้ฐานะ
ทางการเงินของครอบครัว  ช่วยเตือน
ความจ า  เป็นข้อมูลส าคัญในการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินและตัดสินใจซื้อ
สิ่งของที่มีประโยชน์มีราคาเหมาะสมกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 การจัดเก็บเอกสาร 
ส าคัญที่ใช้เป็นหลักฐาน 
แสดงตนและติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ และถูกวิธี  จะช่วยให้
เอกสารไม่สูญหาย  เป็นระเบียบ  ค้นหา
และหยิบใช้ได้ง่าย 
 สมบัติส่วนตัว  สมาชิกใน

ครอบครัว  และส่วนรวมเป็นสิ่งที่ต้อง
ดูแลรักษา  น่าใช้งานมีอายุการใช้งาน
ยาวนานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อใหม่ 
 อาชีพในชุมชนแต่ละ 
ชุมชนมีความส าคัญต่อผู้อยู่อาศัยและ
ชุมชน  โดยสร้างรายได้ให้แก่ผู้อยู่อาศัย  
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชนเพราะท า
กิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน  และมีส่วนท า
ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ   
อาชีพที่พบในชุมชน 
แต่ละชุมชนมีความแตก ต่างกันตาม
สภาพ แวดล้อม  ลักษณะงาน  ประเภท
ของงานหรือ กิจการ  และรายได้ 
 ข้อควรค านึงที่มสี่วน 
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  ได้แก่  การ 
 
 
 

 ๕ 10 
(1) 
(1) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๔๐ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

   ท างานไม่เป็นเวลา  การยอมรับนับ
ถือจากสังคม  และการมีความเสี่ยง
ต่อชีวิตสูง 

   

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๒๐ 
รวมทั้งภำค/ปีหรือตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๔๑ 

โครงสร้ำงรำยวิชำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ                                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ 
รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ          เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง 
 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓   

 การดูแลรักษาสมบัติ 
ภายในบ้าน  เป็นวิธีการ ใช้งาน
และท าความสะอาดเครื่องเรือน  
เครื่องใช้ไฟฟาาที่อยู่ภายในบ้าน
อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยใช้ทักษะ
การจัดการในการท างาน  และ
ทักษะการท างานร่วมกัน  เพื่อยืด
อายุการใช้งานของสมบัติภายใน
บ้าน  ช่วยประหยัดค่า ใช้จ่ายโดย
ไม่ต้องซื้อใหม่ 
 การมีมารยาทในการ 
ท างานกับครอบครัวและผู้อื่นจะท า
ให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  และ
มีความสุขในการท างาน 

 ๕ 10 
(3) 
(3) 
(4) 

๒ เสี้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓   

 การปะและการชุนเป็น
การซ่อมแซมเสื้อผ้าวิธีหนึ่งที่ท าให้
เสื้อผ้าที่ช ารุดน ากลับมาใช้ได้อีก
ครั้งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างช่างซ่อมแซม  โดยการปะใช้
ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีรอยขาดขนาด
ใหญ่หรือฉีกขาด  การชุนเป็นการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่มีรอยขาดไม่ใหญ่
มากนัก 
 
 
 
 
 
 

 ๕ 10 
(3) 
(3) 
(4) 

หน่วย ชื่อหน่วยกำร มำตรฐำน/ สำระส ำคัญ สำระ เวลำ น้ ำหนัก 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๔๒ 

ที ่ เรียนรู้ ตัวช้ีวัด ท้องถิ่น ชั่วโมง คะแนน 
๓ อาหารและ

โภชนาการ 
ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓   

 การจัดอาหารให้ 
สมาชิกในครอบครัวเหมาะสมกับ
วัย มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ 
มีปริมาณเพียงพอกับจ านวน
สมาชิกในครอบ ครัว และน่ารับ 
ประทาน จะท าให้สมาชิกแต่ละคน 
มีสุขภาพร่าง กายแข็งแรง 
ปราศจากโรคภัย และไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายในการรับประทานอาหาร 
 การวางแผนเตรียม   
ประกอบอาหาร และจัดตกแต่ง 
จากนั้นปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จะ
ท าให้งานเสร็จเร็ว ประหยัด
แรงงาน มีข้อผิดพลาดน้อย และ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

 ๕ 10 
(3) 
(3) 
(4) 

๔ งานเกษตร ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓   

 การเลี้ยงปลาสวยงามเป็น
งานอดิเรกท่ีให้ความเพลิดเพลิน  
และหากเลี้ยงพร้อมกับดูแลจัดการ
อย่าง 
ถูกวิธี  ปลาจะมีการขยายพันธุ์  
สมบูรณ์  ไม่เป็นโรค  และสามารถ
น าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่ายเป็น
อาชีพได้อีกด้วย 

 ๕ 10 
(3) 
(3) 
(4) 

๕ งานช่าง ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓   

 การติดตั้ง ประกอบของใช้
ในบ้านด้วยตนเองเป็นงานช่าง
อย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์
อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์ ฝึกทักษะการสรา้ง
ชิ้นงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ และในขณะ
ปฏิบัติงาน ไม่ควรประมาทเพ่ือ
ความปลอดภัย 

 ๕ 10 
(3) 
(3) 
(4) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๔๓ 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

๖ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓   

 การสร้างชิ้นงานจ า  
เป็นต้องใช้ทักษะและ 
ความช านาญหลายอย่างรวมกัน 
เช่น ทักษะการตัด 
และทักษะการเจาะ 
 แผนที่ความคิดเป็น 
การถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูล
ต่างๆ ในภาพรวม เพ่ือแสดงการ
เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ระหว่างความคิดหลัก 
ความคิดรอง และความคิดย่อยที่
สัมพันธ์กัน น าเสนอเป็นข้อความ 
สัญลักษณ์หรือภาพโดยใช้สีและ
เส้น 
 การประดิษฐ์ของใช้  
ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว
หรือเพ่ือนในโอกาสต่างๆ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี จะช่วยให้
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน 
ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้ผลงานที่
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕ 10 
(3) 
(3) 
(4) 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๔๔ 

 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยกำร
เรียนรู้ 

มำตรฐำน/
ตัวช้ีวัด 

สำระส ำคัญ สำระ
ท้องถิ่น 

เวลำ 
ชั่วโมง 

น้ ำหนัก 
คะแนน 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๑๐ 
๗ งานธุรกิจและ 

งานอาชีพ 
ง ๑.๑  ป๖/๑ 
ง ๑.๑  ป๖/๒  
ง ๑.๑  ป๖/๓ 
ง ๒.๑  ป๖/๑ 
ง ๒.๑  ป๖/๒  

 การบันทึกรายรับ- 
รายจ่าย เป็นการบันทึก
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งรายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี ซ่ึง
สามารถช่วยวางแผนการใช้เงินใน
อนาคต ควบคุมการใช้จ่ายให้
เหมาะสม 
จึงมีเงินพอใช้ มีเงินออม และไม่มี
หนี้สิน 
 การจัดเก็บเอกสาร 
การเงิน เป็นเอกสารที่แสดง
รายการใช้จ่ายเงิน เงินออม และ
ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งหากจัดเก็บได้
เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความ
เป็นระเบียบ หยิบใช้ได้สะดวก ไม่
สูญหาย และสามารถใช้เป็นข้อมูล 
หรือหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และหนี้สินได้ 
 การเลือกอาชีพที

เหมาะสมกับตนเอง  ต้องมีการ
ส ารวจตนเองเก่ียวกับความสนใจ 
ความสามารถ ทักษะความช านา-
ญเฉพาะตัว ระบุความรู้ ความ 
สามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์
กับอาชีพที่สนใจเพ่ือ 
น ามาประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจ 
 

 ๔ 10 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
 

สรุปทบทวนภำพรวม(สอบกลำงภำค/ปี) ๑ ๒๐ 
รวมทั้งภำค/ปีหรือตลอดปี ๔๐ ๑๐๐ 



 

 

หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีฉ.ปรับปรุง ป.1 ป.6 (2563)  โรงเรียนวดับา้นสอ้ง 

๔๕ 

อภิธำนศัพท์ 
สำระท่ี ๑    กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว 

กระบวนกำรกลุ่ม    
 กระบวนการในการท างานกลุ่ม  มีขั้นตอน  ดังนี้  การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  การก าหนด
เปาาหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน  วางแผนการท างาน  แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล  
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  ประเมินผล  และปรับปรุงการท างาน    
   

กำรด ำรงชีวิต    
 เป็นการท างานในชีวิตประจ าวันเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วย              
งานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์   งานธุรกิจ  และงานอื่น ๆ 

กำรท ำงำนเพื่อกำรด ำรงชีวิต    
 เป็นการท างานที่จ าเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว               
และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่ นใจ  
และภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน    
 ประกอบด้วย  ความซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม ประหยัด  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบตรง
เวลา รอบคอบ ปลอดภัย  คุ้มค่า   ยั่งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท   ช่วยเหลือตนเอง 
ท างานบรรลุเปาาหมาย  ท างานถูกวิธี  ท างานเป็นขั้นตอน  ท างานเป็นระบบ  มีความคิดสร้างสรรค์  
มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ     
เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน             

การสังเกต  การวิเคราะห์   การสร้างทางเลือก   และการประเมินทางเลือก 

ทักษะกำรจัดกำร   
 ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ท างานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ท างาน
เป็นกลุ่ม)  เพื่อให้ท างานส าเร็จตามเปาาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทักษะกระบวนกำรท ำงำน     
 การลงมือท างานด้วยตนเอง  โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งการท างาน
เป็นรายบุคคล  และการท างานเป็นกลุ่ม  เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุเปาาหมาย ได้แก่  การ
วิเคราะห์งาน  การวางแผนในการท างาน  การปฏิบัติงาน   และการประเมินผลการท างาน 

ทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน     
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 การท างานเป็นกลุ่ม  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน           
ได้ท างานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนการท างาน  และฝึกหลักการท างานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาท
หน้าที่ภายในกลุ่ม  มีทักษะในการฟัง - พูด  มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน  สรุปผล  และน าเสนอ
รายงาน 

ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้    
 วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือ
เนื้อหา  นั้น ๆ ได้แก่  การศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม การสังเกต  การส ารวจ  และการบันทึก 

 
 

สำระท่ี ๒   กำรอำชีพ 
กำรจ ำลองอำชีพ   
 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดท าให้เสมือนจริงเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะการท างานอาชีพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ  เช่น     การจัดนิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ 

กำรประเมินทำงเลือกอำชีพ   
 เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้ม                  

ด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน  ที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้าน
อาชีพก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ  

กำรอำชีพ    
 เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคัญของคุณธรรม  จริยธรรม            
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง                 
ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะท่ีจ ำเป็นต่ออำชีพ   
 ประกอบด้วย   ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   
ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ 

ประสบกำรณ์ในอำชีพ     
 เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   ได้เห็น  และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ 

สถำนกำรณ์แรงงำน   
 ประกอบด้วย  การมีงานท า  การจ้างงาน  การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม  ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

คณะที่ปรึกษำ 
๑.   นายสมศักดิ์ ถนอม                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 
๒.  นางสุนิตย์  ชชู่วยสวุรรณ                                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง 
คณะท ำงำน 
๑.  นางสุชะฎา รอดด า                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๒.  นางศุภรัช  ไชยตรี                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๓. นางกนกวรรณ  โภคากรณ์                                  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๔. นางสาวขวัญฤดี เทพฉิม                                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

คณะบรรณำธิกำร 
๑.  นางสุนิตย์  ชชู่วยสวุรรณ                                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านส้อง  
๒.  นางอ่อนแก้ว บัวผิน                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๓.  นางสุชะฎา รอดด า                                          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ๔.  นายภัทราวธุ เพชรชู                                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 
 
 
 
 
 

 


