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สำนักงานเขตพื้นทกี่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ
หลั ก สู ต รกลุ  ม สาระการเรี ย นรู ก ารงานอาชี พ ฉบั บ นี้ เป น เอกสารประกอบหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ จัดทำเพื่อเปนกรอบและทิศทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โดยพิจารณาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) มีองคประกอบ ดังตอไปนี้
- วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
- สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู
- คุณภาพผูเรียน
- ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
- โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
- คำอธิบายรายวิชา
- โครงสรางรายวิชา
- สื่อ/แหลงเรียนรู
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู
คณะผูจัดทําขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพฉบับนี้ จนสำเร็จลุลวงเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเกิดประโยชนตอการจัด
การเรียนรูใหกับผูเรียนตอไป

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
คณะผูจัดทำ

ก

สารบัญ
เรื่อง

หนา

คำนำ ..........................................................................................................................................
สารบัญ.......................................................................................................................................
สาระสำคัญ.................................................................................................................................
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค ............................................................................................
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค .......................................................
สาระและมาตรฐานการเรียนรูการงานอาชีพ ..............................................................................
คุณภาพผูเรียน ...........................................................................................................................
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง .........................................................................................
โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ................................................................
คำอธิบายรายวิชา .......................................................................................................................
โครงสรางรายวิชา .......................................................................................................................
สื่อ/แหลงเรียนรู .........................................................................................................................
การวัดและประเมินผลการเรียนรู................................................................................................
อภิธานศัพท................................................................................................................................

ข

ก
ข
๑
๑
๒
๓
๔
๔
๙
๑๐
๑๗
๓๕
๓๖
๔๙

๑

สาระสำคัญ
โรงเรียนบ้านท่าข่อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
ไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนระยะอยางตอเนื่อง และนำมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) มาใชเปนกรอบในการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนบ้านท่าข่อย พุทธศักราช ๒๕๖๔ พรอมทั้งไดจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของกลุมสาระการเรียนรู
สาระมาตรฐานและกรอบโครงสรางรายวิชา เพื่อเปนทิศทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแตละระดับชั้น (ประถมศึกษาปที่ ๑-๖)
หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุ ทิ ศ)
พุทธศักราช ๒๕๖๓ มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรูความสามารถมีทักษะในการทำงาน
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. การดำรงชี ว ิ ต และครอบครั ว เป น สาระเกี ่ ย วกั บ การทำงานในชี ว ิ ต ประจำวั น
การชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทำลายสิ่งแวดล อม
เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ
ความถนัด และความสนใจของตนเอง
๒. การอาชีพ เปนสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเปนตออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม
จริ ย ธรรมและเจตคติ ท ี ่ ด ี ต  อ อาชี พ ใช เ ทคโนโลยี ไ ด เ หมาะสม เห็ น คุ ณ ค า ของอาชี พ สุ จ ริ ตและ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
วิสัยทัศน
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ เนนทักษะและเจตคติที่ดีตอการทำงาน สืบสานภูมิปญญาไทย
ใชเทคโนโลยี มีแหลงเรียนรูคูคุณธรรม นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำรงชีวิต และ
การประกอบอาชีพ

พันธกิจ
๑. จัดการเรียนการสอนใหมีความรูคูคุณธรรม
๒. ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การนำหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเข าสู  ห  อ งเรี ย น และ
นำภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนรู
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูงานอาชีพโดยฝกปฏิบัติจริงเพื่อนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน

๒

๔. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาและจัดแหลงเรียนรูเพื่อสงเสริม
ปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอการทำงานเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

เปาประสงค
๑. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. ผูเรียนมีความสามารถ มีทักษะในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการทำงาน ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน
การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผล
และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอ
ตนเองและสังคม
๒. ความสามารถในการคิ ด เปนความสามารถในการคิด วิ เคราะห การคิดสังเคราะห
การคิด อยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสร าง
องคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไป
ใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการ
อยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การมีเหตุผล กตัญูกตเวที การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

๓

สังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและ
ผูอื่น การรักและภูมิใจในความเปนไทยและรักษทองถิ่น
๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู
การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงค
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย
๒. ซื่อสัตยสุจริต
๓. มีวินัย
๔. ใฝเรียนรู
๕. อยูอยางพอเพียง
๖. มุงมั่นในการทำงาน
๗. รักความเปนไทย
๘. มีจิตสาธารณะ

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู มี ค ุ ณ ธรรม และลั ก ษณะนิ ส ั ย ในการทำงาน มี จ ิ ต สำนึ ก ในการใช พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร
และสิ่งแวดลอมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข าใจ มี ทั กษะที ่ จ ำเป น มี ป ระสบการณ เห็ น แนวทางในงานอาชี พ
ใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ

๔

คุณภาพผูเรียน
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
เขาใจวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณและ
เครื ่ องมื อถู กต องตรงกั บ ลั กษณะงาน มี ทั กษะกระบวนการทำงาน มี ล ั กษณะนิ ส ั ย การทำงานที่
กระตือรือรน ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบและมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
เขาใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการ
ทำงานรวมกัน ทำงานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน
อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใชน้ำ ไฟฟาอยางประหยัดและคุ มคา
รู และเขาใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก
ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป. ๑ ๑. บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง เชน
๒. ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ - การแตงกาย
ในการทำงานอยางปลอดภัย
- การเก็บของใช
๓. ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองอยาง
- การหยิบจับและใชของใชสวนตัว
กระตือรือรนและตรงเวลา
- การจัดโตะ ตู ชั้น
 การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ
ในการทำงานอยางปลอดภัย เชน
- การทำความคุนเคยการใชเครื่องมือ
- การรดน้ำตนไม
- การถอนและเก็บวัชพืช

๕

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การพับกระดาษเปนของเลน
ป. ๒ ๑. บอกวิธีการและประโยชนการทำงาน  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและ
เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว
ครอบครัว เชน
๒. ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
- บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในบาน
ในการทำงานอยางเหมาะสมกับงาน
- การจัดวาง เก็บเสื้อผา รองเทา
และประหยัด
- การชวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร
๓. ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและ
- การกวาดบาน
ครอบครัวอยางปลอดภัย
- การลางจาน
 การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เชน
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลงเพาะกลา
- การทำของเลน
- การประดิษฐของใชสว นตัว
ป. ๓ ๑.อธิบายวิธีการและประโยชน
 การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง
การทํางาน เพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ครอบครัว และสวนรวม เชน
และสวนรวม
- การเลือกใชเสื้อผา
๒ ใชวัสดุ อุปกรณ และเครือ่ งมือ
- การจัดเตรียมอุปกรณการเรียน
ตรงกับลักษณะงาน
- การทำความสะอาดรองเทา กระเปา
๓.ทํางานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการ
นักเรียน
ทํางานดวยความสะอาด ความรอบคอบ
- การกวาด ถู ปดกวาด เช็ดถู บานเรือน
และอนุรักษสิ่งแวดลอม
- การทำความสะอาดหองเรียน
 การใชวัสดุ อุปกรณ และเครือ่ งมือ เชน
- การปลูกผักสวนครัว
- การบํารุงรักษาของเลน
- การซอมแซมของใชสวนตัว
- การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ
โดยใชวัสดุในทองถิ่น
ป. ๔ ๑. อธิบายเหตุผลในการทํางานใหบรรลุ  การทํางาน เชน
เปาหมาย
- การดูแลรักษาของใชสวนตัว

๖

ชั้น

ตัวชี้วัด
๒. ทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไว
อยางเปนขั้นตอน ดวยความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทํางาน
๔.ใชพลังงานและทรัพยากร
ในการทํางานอยางประหยัด และคุมคา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- การจัดตูเสื้อผา โตะเขียนหนังสือ และ
กระเปานักเรียน
- การปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ
- การซอมแซมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
- การประดิษฐของใช ของตกแตงจากใบตอง
และกระดาษ
- การจัดเก็บเอกสารสวนตัว
 มารยาท เชน
- การตอนรับบิดามารดาหรือผูปกครอง
ในโอกาสตาง ๆ
- การรับประทานอาหาร
- การใชหองเรียน หองนํ้า และหองสวม

ป. ๕

๑. อธิบายเหตุผลการทำงานแตละ
ขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทำงาน
๒. ใชทักษะการจัดการในการทำงาน
อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิด
สรางสรรค
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน
การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
๔. มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

 ขั้นตอนการทำงาน เชน
- การซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผา
- การปลูกพืช
- การทำบัญชีครัวเรือน
 การจัดการในการทำงาน เชน
- การจัดโตะอาหาร ตูอาหาร ตูเย็น และ
หองครัว
- การทำความสะอาดหองน้ำและหองสวม
- การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน
- การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุ
เหลือใชที่มีอยูในทองถิ่น
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
- การดูแลรักษาและใชสมบัติสวนตัว
สมาชิกในครอบครัว และสวนรวม
 มารยาท เชน
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

๗

ชั้น
ป. ๖

ตัวชี้วัด
๑. อภิปรายแนวทางในการทำงาน
และปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน
๒. ใชทักษะการจัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงานรวมกัน
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทำงานกับครอบครัวและผูอื่น

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 การทำงานและการปรับปรุงการทำงาน
เชน
- การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน
- การปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ หรือ
ปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม
- การบันทึกรายรับ-รายจายของหองเรียน
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน
 การจัดการในการทำงานและทักษะการ
ทำงานรวมกัน เชน
- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ใหสมาชิก
ในครอบครัว
- การติดตั้ง ประกอบของใชในบาน
- การประดิษฐของใช ของตกแตงใหสมาชิก
ในครอบครัว หรือเพื่อน ในโอกาสตาง ๆ
 มารยาท เชน
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น

สาระที่ ๒ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๒.๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ชั้น
ป. ๑
ป. ๒
ป. ๓
ป. ๔

ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความหมายและความสำคัญ
ของอาชีพ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 ความหมายและความสำคัญของอาชีพ

๘

ชั้น
ป. ๕

ตัวชี้วัด
๑. สำรวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
ในชุมชน
๒. ระบุความแตกตางของอาชีพ

สาระการเรียนรูแกนกลาง
 อาชีพตาง ๆ ในชุมชน
- คาขาย
- เกษตรกรรม
- รับจาง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
- อาชีพอิสระ
 ความแตกตางของอาชีพ
- รายได
- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
 ขอควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ
- ทำงานไมเปนเวลา
- การยอมรับนับถือจากสังคม
- มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง
ป. ๖ ๑. สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือก  การสำรวจตนเอง
อาชีพ
- ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ
๒. ระบุความรู ความสามารถ และคุณธรรม  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เชน
ที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ
- ความซื่อสัตย
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ

๙

โครงสรางหลักสูตรกลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
ง ๑๑๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
ง ๑๒๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
ง ๑๓๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
ง ๑๔๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
ง ๑๕๑๐๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
ง ๑๖๑๐๑

การงานอาชีพ ๑

๔๐ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง/สัปดาห

การงานอาชีพ ๒

๔๐ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง/สัปดาห

การงานอาชีพ ๓

๔๐ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง/สัปดาห

การงานอาชีพ ๔

๔๐ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง/สัปดาห

การงานอาชีพ ๕

๔๐ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง/สัปดาห

การงานอาชีพ ๖

๔๐ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง/สัปดาห

๑๐

คำอธิบายรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ

๑๑

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาวิ ธ ี ก ารทำงานเพื ่ อ ช ว ยเหลื อ ตนเอง การใช ว ั ส ดุ อุ ป กรณ และเครื ่ อ งมื อ ง า ย ๆ
ในการทำงานอยางปลอดภัย การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองอยางกระตือรือรนและตรงเวลา
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๑/๑, ป.๑/๒, ป.๑/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัด

๑๒

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึ กษาวิ ธ ี การและประโยชน การทำงานเพื ่ อช ว ยเหลื อตนเองและครอบครั ว การใช ว ั ส ดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมและประหยัด การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยางปลอดภัย
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัด

๑๓

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม การใช
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน การทำงานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด ความรอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๓/๑, ป.๓/๒, ป.๓/๓
รวม ๑ มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัด

๑๔

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย การทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไว อยางเปน
ขั้นตอน ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย การปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน
การใชพลังงานและทรัพยากรในการทำงานอยางประหยัด และคุมคา และศึกษาความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ
ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔
ง ๒.๑ ป.๔/๑
รวม ๒ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด

๑๕

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเหตุผลในการทำงานแตละขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน การใชทักษะการจัดการใน
การทำงาน อยางเป นระบบ ประณีต และมีความคิ ด สร างสรรค การปฏิบั ติ ตนอย างมี มารยาทใน
การทำงานกั บ สมาชิ กในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา การสำรวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกตาง
ของอาชีพ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔
ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒
รวม ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วดั

๑๖

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน การใชทักษะการจัดการ
ในการทำงาน และมีทักษะการทำงานรวมกัน การปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับครอบ
ครับและผูอื่น และการสำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ การระบุความรู ความสามารถ
และคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ง ๑.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒, ป.๖/๓
ง ๒.๑ ป.๖/๑, ป.๖/๒
รวม ๒ มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด

๑๗

โครงสรางรายวิชา
กลุมสาระการเรียนรูงานอาชีพ

๑๘

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๑

แตงตัวกันเถอะ

ง.๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๓

๒

ของใชของหนู

ง.๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๓

๓

จัดเก็บใหดี

ง.๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๓

๔

ดูแลตนไม

ง.๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๓

๕

กระดาษ
แปลงราง

ง.๑.๑ ป.๑/๑
ป.๑/๒
ป.๑/๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
การแตงกายใหถูกตอง เหมาะสม
กับสภาพอากาศและสถานที่
การดูแลรักษาเครื่องแตงกาย
เปนวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง ซึ่งตองฝกทำอยาง
สม่ำเสมอ มีความกระตือรือรน
และตรงเวลา
การรูจักใชและการจัดเก็บของใช
สวนตัวอยางถูกตอง เหมาะสม
เปนสวนหนึ่งของการทำงาน
เพื่อชวยเหลือตนเอง ซึ่งตองรูจัก
ทำอยางสม่ำเสมอ
มีความกระตือรือรนและตรงเวลา
การจัดเก็บของใชใหถูกวิธีและ
เปนระเบียบเปนวิธีการทำงาน
เพื่อชวยเหลืองตนเอง ซึ่งจะตอง
ทำอยางเรียบรอย สม่ำเสมอ
การดูแลตนไมจะตองเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือใน
การทํางานใหถูกตอง เหมาะสม
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
การประดิษฐของเลนจากการพับ
กระดาษดวยตนเองตองใช
อุปกรณในการประดิษฐอยาง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘

๑๖

๘

๑๖

๘

๑๖

๘

๑๖

๖

๑๖

๑๙

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ปลอดภัย และเลนของเลนจาก
กระดาษไดอยางสนุกสนานและ
ภาคภูมิใจ
ระหวางป
ปลายป
รวม

๓๘
๒
๔๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๒๐

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๑

หนาที่ในบาน

ง.๑.๑ ป.๒/๑
ป.๒/๒
ป.๒/๓

๒

หนูเขาครัว

ง.๑.๑ ป.๒/๑
ป.๒/๒
ป.๒/๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
บานเปนที่อยูอาศัยและยังชวย
สรางความอบอุนใจใหแกผูอยู
อาศัยภายในบาน แตละบานจะมี
สมาชิกที่แตกตางกัน บางบานก็
จะมีครอบครัวที่ใหญหรือเล็ก
แตกตางกันออกไป และหนาที่
ของสมาชิกภายในบานก็จะมี
ความแตกตางกัน ซึ่งการที่
แตละคนทำหนาที่ของตนเองได
เปนอยางดีจะทำใหครอบครัวอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข อีกทั้ง
ยังชวยสรางสัมพันธภาพที่ดี
ภายในครอบครัว เพราะไดทำ
กิจกรรมตาง ๆ รวมกันอีกดวย
อาหารเปนสิ่งสำคัญตอ
การดำรงชีวิตของมนุษย
แตอาหารที่มนุษยรับประทานนั้น
ควรจะเปนอาหารที่ผานการปรุง
และทำใหสุกกอนดวย
กระบวนการวิธีตาง ๆ และ
อุปกรณที่ใชในการปรุงอาหาร
ควรเลือกใหเหมาะสมกับ
ประเภทของอาหาร เชน
ทอด ตม หรือผัด สวนวัตถุดิบ
ที่จะใชในการประกอบอาหาร

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘

๑๖

๘

๑๖

๒๑

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๓

ชวนปลูกตนไม

ง.๑.๑ ป.๒/๒

๔

ทำของเลน

ง.๑.๑ ป.๒/๒

สาระสำคัญ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

ก็ควรเปนวัตถุดิบที่มีความสด
สะอาด เพื่อใหไดอาหารที่ดี
มีคุณคาทางโภชนาการ
มีความอรอย นารับประทาน
พืชมีความสำคัญตอสิ่งมีชีวิต
๑๐
เปนอยางมาก ซึ่งพืชสามารถแบง
ออกไดเปนพืชไรและพืชสวน
มีทั้งแบบรับประทานได ใหความ
รมรื่น หรือประดับตกแตง
การเพาะเมล็ดเปนการขยายพันธุ
พืชที่ทำไดงาน สะดวก
ซึ่งการขยายพันธุพืชโดยการ
เพาะเมล็ดจะทำใหไดตนพืชที่มี
ความแข็งแรง ทนทานตอโรค
และแมลง แตถึงอยางไรเราก็ควร
ที่จะศึกษาวิธีการการดูแลแปลง
เพาะกลาและดูแลรักษาอุปกรณ
การเพาะเมล็ดในแปลงหรือ
การยายจากแหลงที่เพาะลงใน
แปลงเพาะกลา ซึ่งการดูแลแปลง
เพาะกลามีหลายวิธีขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในแตละดานดวย
งานประดิษฐของเลน ของใช
๖
ของตกแตง โดยใชวัสดุที่หาได
งายหรือวัสดุทองถิ่นนำมา
ประกอบกันผานกระบวนการ
ออกแบบงานประดิษฐและ
กระบวนการทำงานประดิษฐ

๒๐

๑๔

๒๒

หนวย
ที่

๕

ชื่อหนวย

ประดิษฐของใช

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

ง.๑.๑ ป.๒/๒

ระหวางป
ปลายป
รวม

สาระสำคัญ
เพื่อใหไดของเลน ของใช
ของตกแตง ที่ทำดวยตนเอง
อยางภาคภูมิใจ และเปน
ประโยชนในชีวิตประจำวัน
นอกจากนั้นยังเปนจุดเริ่มตน
ในการสรางอาชีพไดอีกทางดวย
การประดิษฐของใชสามารถทำได
ตามความตองการและตาม
ประโยชนใชสอย การประดิษฐ
ของใชสามารถทำไดจากวัสดุ
เหลือใช หรือเลือกวัสดุที่หาได
งายนำมาทำเปนของใช นอกจาก
จะเปนการชวยประหยัด
คาใชจายในครอบครัว อีกทั้งยัง
เปนความภาคภูมิใจของตนอง
และครอบครัวดวย

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๖

๑๔

๓๘
๒
๔๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๒๓

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๑

ดูแลของใช

ง.๑.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

๒

ทำความสะอาด

ง.๑.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

๓

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

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
การดูแลของใชสวนตัวจะตอง
คำนึงถึงวิธีการและประโยชน
การทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง
ครอบครัว และสวนรวม
อยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด รอบคอบ
และอนุรักษสิ่งแวดลอมกิจกรรม
ตาง ๆ รวมกันอีกดวย
สถานที่ตาง ๆ จะสะอาด
เปนระเบียบ เรียบรอยได จะตอง
เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือในการทำ ความสะอาด
ใหถูกตอง เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงาน โดยคำนึงถึงวิธีการ
และประโยชนการทำงาน
เพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว
และสวนรวม
การปลูกพืชผักสวนครัว จะตอง
ใชวัสดุ อุปกรณ และเครือ่ งมือ
ใหถูกตอง เหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงานอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด รอบคอบ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘

๑๖

๖

๑๖

๘

๑๖

๒๔

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๔

เรียนรูงานชาง

ง.๑.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

๕

สรางสรรค
งานประดิษฐ

ง.๑.๑ ป.๓/๑
ป.๓/๒
ป.๓/๓

ระหวางป
ปลายป
รวม

สาระสำคัญ
การบำรุงรักษา และซอมแซม
ของเลน ของใชจะตองใชวัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือใหตรงกับ
ลักษณะงาน และทำงานอยาง
เปนขั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงานดวยความสะอาด
รอบคอบ และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
การสรางสรรคงานประดิษฐ
จะตองใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือใหถูกตอง เหมาะสม
ตรงกับลักษณะงาน และนำ
สิ่งของเครื่องใชกลับมาใชใหม
จากนั้นทำการวางแผนการ
ทำงาน ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง อยางเปน
ขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด รอบคอบ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อให
เกิดความประหยัดในการใช
สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน
อยางสรางสรรค และเกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๘

๑๖

๘

๑๖

๓๘
๒
๔๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๒๕

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๑

ดูแลและจัดเก็บ
ของใช

ง.๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๒

๒

มารยาทดีสุข

ง.๑.๑ ป.๔/๓

๓

ไมดอก
ไมประดับ

ง.๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๒

๔

ซอมแซม
อุปกรณ

ง.๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ป.๔/๔

๕

งานประดิษฐ
จากใบตอง

ง.๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๒
ป.๔/๔

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
การดูแลของใชสวนตัว
อยางถูกวิธี ชวยทำใหของใช
มีอายุการใชงานนานขึ้น และ
ชวยประหยัดคาใชจาย
การมีมารยาทในสังคมเปนการ
ปฏิบัติตามแผนที่สังคมกำหนดไว
เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
การขยายพันธุ การปลูก
บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยว
ไมดอกไมประดับจะตองทำ
อยางเปนขั้นตอนดวยความขยัน
อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย
เพื่อใหการทำงานบรรลุ
ตามเปาหมายที่วางไว
การซอมแซมอุปกรณและดูแล
รักษาของใชภายในบาน เปนการ
ทำใหสิ่งของตาง ๆ มีอายุการใช
งานยาวนานขึ้น และชวย
ประหยัดคาใชจายดวย
งานประดิษฐใบตองนำมาใช
ประโยชนไดอยางหลากหลาย
ซึ่งงานประดิษฐจากใบตอง
จะแสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของไทยมาชานาน
ยังแสดงถึงความประณีตของ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖

๑๒

๔

๑๐

๘

๑๔

๘

๑๔

๔

๑๐

๒๖

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๖

งานประดิษฐ
จากกระดาษ

ง.๑.๑ ป.๔/๑
ป.๔/๒

๗

อาชีพในฝน

ง.๒.๑ ป.๔/๑

ระหวางป
ปลายป
รวม

สาระสำคัญ
คนไทย และใบตองยังยอยสลาย
ไดงายอีกดวย
การนำวัสดุเหลือใชจากกระดาษ
มาออกแบบสรางสรรคและ
ประดิษฐเปนของใชของตกแตง
เปนการใชทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคา และทำให
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
การะประกอบอาชีพ
เปนการทำงานตาง ๆ เพื่อหา
รายไดมาเลี้ยงดูตนเอง
และครอบครัว ซึ่งแตละอาชีพ
ยอมมีประโยชนและความสำคัญ
แตกตางกันไป

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๔

๑๐

๔

๑๐

๓๘
๒
๔๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๒๗

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๑

ดูแลเสื้อผา

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

๒

จัดเก็บใหดี

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
เสื้อผาเปนปจจัยสี่ที่มีความ
จำเปนตอการดำรงชีวิตของ
คนเรา มีประโยชนในการใช
ปกปดรางกายปองกันความรอน
ความหนาวจากอากาศ
ชวยปองกันเชื้อโรคไมใหเขาสู
รางกายไดงายและใหความ
สวยงามแกผูสวมใส เมื่อเราสวม
ใสเสื้อผาแลวก็มักจะมีคราบ
สกปรก กลิ่นเหงื่อ จึงควรทำ
ความสะอาดเสื้อผาโดยการซัก
ตาก และรีดเสื้อผา เพื่อใหเสื้อผา
ของเราสะอาด พรอมนำกลับมา
ใชงานใหมไดอีกหลาย ๆ ครั้ง
แตเมื่อเราใชเสื้อผาเปนระยะ
เวลานานเสื้อผาเกิดชำรุด
เสียหายเราจึงควรเรียนรูวิธีการ
ซอมแซมเสื้อผา เพื่อที่จะทำให
เสื้อผาของเรานั้นสามารถใชงาน
ไดตอไป เปนการประหยัด
คาใชจายและใชทรัพยากร
อยางคุมคาอีกดวย
สมบัติสวนตัว เปนสิ่งของที่ใช
เฉพาะบุคคล ไมใชรวมกับผูอื่น
ไมวาจะเปนเครื่องแตงกาย

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๖

๑๑

๒

๖

๒๘

หนวย
ที่

๓

ชื่อหนวย

หองครัว

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

สาระสำคัญ
ของเลน หรืออุปกรณการเรียน
ดังนั้น จึงควรใชสมบัติสวนตัว
อยางทะนุถนอม ระมัดระวังไมให
เกิดความเสียหาย และควรทำ
ความสะอาดสมบัติสวนตัวอยาง
สม่ำเสมอตามความเหมาะสม
ไมควรหยิบใชสมบัติสวนตัว
ของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาของ เพราะสมบัติสวนตัว
บางชนิดมีมูลคา อีกทั้งเอกสาร
สำคัญที่ใชในชีวิตประจำวันก็เปน
สิ่งที่ตองมีการจัดเก็บไวเปน
อยางดี ไมวาจะเปน เอกสาร
สวนตัว เอกสารสวนรวมของ
ครอบครัว หรือเอกสารธุรกิจ
เพราะเปนสิ่งที่จำเปนและใช
ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นควรมี
วิธีการจัดเก็บใหเปนระเบียบ
เรียบรอย เพื่อใหงายตอการหยิบ
ใชงาน
หองครัวเปนหองที่ใชสำหรับ
จัดเตรียมอาหาร ประกอบอาหาร
เปนพื้นที่ทำความสะอาดภาชนะ
สำหรับใสอาหาร และเก็บรักษา
อาหาร เราจึงควรรักษาความ
สะอาด จัดวางสิ่งของใหเปน
ระเบียบเรียบรอย มีอากาศ
ถายเทสะดวกในขณะประกอบ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๕

๑๐

๒๙

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๔

หองน้ำ

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

๕

ซอมแซม
ของใช

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

สาระสำคัญ
อาหาร เพื่อปองกันกลิ่นที่ไมพึง
ประสงคภายในหองครัว หองครัว
ประกอบไปดวยสิ่งอำนวยความ
สะดวกและเครื่องเรือนตาง ๆ
มากมาย การจัดเก็บและทำความ
สะอาดสิ่งของเครื่องใชแตละชนิด
มีหลักการที่แตกตางกันออกไป
ดังนั้นควรศึกษาวิธีการและ
ขั้นตอนในการทำความสะอาด
ที่ถูกตอง
หองน้ำเปนที่สำหรับชำระ
รางกายและขับถายของเสีย
ซึ่งเปนสถานที่ทตี่ องใชรวมกัน
จึงอาจเกิดความสกปรกไดงาย
และยังเปนแหลงสะสมเชื้อโรค
เราจึงตองทำความสะอาดหองน้ำ
อยางสม่ำเสมอ เพื่อทำใหหองน้ำ
ถูกสุขลักษณะและนาใชงาน
ของใชภายในบาน ทีเ่ ปน
สิ่งอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินชีวิต เมื่อใชงานไป
ระยะเวลาหนึ่ง อาจเกิดความ
ชำรุดเสียหายได แตถาเรารูจัก
การซอมแซมในสวนที่ชำรุด
จะทำใหของใชที่ชำรุดกลับมาใช
งานไดตามปกติ อีกทั้งการ
ซอมแซมของใชไดเองจะชวยให

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๔

๙

๔

๙

๓๐

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๖

วัสดุเหลือใช

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

๗

การปลูกพืช

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒
ป.๕/๓
ป.๕/๔

๘

บัญชีครัวเรือน

ง.๑.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒

สาระสำคัญ
ประหยัดคาใชจายภายใน
ครอบครัวไดอีกดวย
การประดิษฐของใชหรือ
สรางสรรคชิ้นงาน ตองมีทักษะ
การคิดอยางสรางสรรคในการ
ออกแบบชิ้นงานและการวางแผน
ขั้นตอน เพื่อใหการทำงาน
มีประสิทธิภาพ การเลือกใช
อุปกรณควรเลือกใหเหมาะสม
กับวัสดุที่นำมาประดิษฐ
การตัดสินใจในการประดิษฐวัสดุ
เหลือใชควรคำนึงถึงคาใชจาย
คุณภาพของวัสดุ และประโยชน
ของชิ้นงาน อีกทั้งการประดิษฐ
วัสดุเหลือใชยังจะชวยประหยัด
คาใชจาย และยังชวยเพิ่มมูลคา
ของวัสดุเหลือใชอีกดวย
การปลูกพืชเปนการขยายพันธุ
พืชใหเจริญเติบโตและเปนการ
เพิ่มจำนวนตนพืชใหมีปริมาณ
มากขึ้น และถาผานกระบวนการ
ปลูกที่ถูกตอง จะทำใหเกิดผล
ผลิตที่ดี อีกทั้งพืชบางชนิด
ยังสามารถนำไปรับประทานได
นอกจากนั้นยังชวยสรางรายได
ใหกับครอบครัวไดอีกดวย
การทำบัญชีครัวเรือน
เปนการวางแผนจัดการเกี่ยวกับ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๕

๑๐

๖

๑๑

๓

๗

๓๑

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด
ป.๕/๓

๙

อาชีพในชุมชน

ง.๒.๑ ป.๕/๑
ป.๕/๒

ระหวางป
ปลายป
รวม

สาระสำคัญ
การใชจาย โดยการจดบันทึก
ในสมุดบัญชี เพื่อนำขอมูลมา
ประมาณการใชเงิน และบริหาร
จัดการการเงินของครอบครัวได
อยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
ตอการใชจายของครอบครัว
การประกอบอาชีพมีความสำคัญ
ตอการดำเนินชีวิต เพราะเปน
การทำงานเพื่อสรางรายไดใหแก
ตนเองและครอบครัว อาชีพ
ในปจจุบันมีหลากหลายอาชีพ
แตละอาชีพมีลักษณะการทำงาน
เวลาการทำงานความเสี่ยงในการ
ทำงานที่แตกตางกันออกไป ผูที่
ตองประกอบอาชีพในอาชีพหนึ่ง
จะตองศึกษาขอมูลและพัฒนา
ทักษะของอาชีพนั้น เพื่อจะได
ประกอบอาชีพไดอยางชำนาญ
และเหมาะสมกับความสามารถ
ของตนเอง

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๓

๗

๓๘
๒
๔๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๓๒

โครงสรางรายวิชาพื้นฐาน
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖
หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๑

ของใชในบาน ง.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๓

๒

ประกอบ
อาหาร

ง.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๓

๓

งานเกษตร

ง.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๓

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
เวลา ๔๐ ชั่วโมง
สาระสำคัญ
บานเปนที่อยูอาศัย เราจึงตอง
ชวยกันดูแลรักษาบานและสิ่งของ
เครื่องใชตาง ๆ ภายในบานให
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อให
บานสะอาดและนาอยู สมาชิกทุกคน
ในครอบครัวควรชวยกันทำความ
สะอาดบานและปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทในการทำงานรวมกัน โดยใช
พลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา
การประกอบอาหาร จะตองรูจัก
เลือกวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และ
คำนึงถึงคุณคาทางโภชนาการ ซึ่ง
จะตองมีการวางแผนในการทำงาน
โดยใชทักษะการจัดการ ในการ
ทำงานอยางเปนขั้นตอน และทำงาน
รวมกับผูอื่นอยางมีมารยาท พรอม
ทั้งมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
การเกษตร คือ การที่มนุษยปลูกพืช
เลี้ยงสัตว ทั้งสัตวน้ำสัตวบกเพื่อไว
เปนอาหารเปนของใชเปนยารักษา
โรคและเปนที่อยูอาศัย ซึ่งเปน
สิ่งจำเปนพื้นฐานของมนุษยหรือ
เรียกวาเปนปจจัยสี่ การทำเกษตร

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน
๔

๑๐

๔

๑๐

๘

๑๔

๓๓

หนวย
ที่

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

๔

งานชาง
พื้นฐาน

ง.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๓

๕

ของใชของ
ตกแตง

ง.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๓

๖

งานธุรกิจ

ง.๑.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒
ป.๖/๓

สาระสำคัญ
ตองมีความรูในการคัดเลือกพันธุ
ขยายพันธุ การดูแลรักษา การเก็บ
ผลผลิต ตลอดจนการนำไปใช
ประโยชนใหถูกตองและคุมคา
งานชางพื้นฐาน หมายถึง งานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ซอมแซมหรือประกอบใชดวยตนเอง
ซึ่งการซอมแซม สรางประกอบ
ของใชภายในบานที่ชำรุด ใหกลับมา
ใชใหมได ไมตองเสียเงินซื้อใหม รูจัก
วิธีบำรุงรักษา ใหใชไดยาวนานหรือ
สรางสิ่งของเครื่องใชงาย ๆ ได
นำวัสดุเหลือใชมาทำใหเกิด
ประโยชนและสามารถใชเครื่องมือ
เครื่องใช พรอมทั้งดูแลรักษาได
อยางถูกวิธี
ของใชของตกแตงเปนสิ่งที่มนุษยคิด
ออกแบบและสรางขึ้น หรือประดิษฐ
ขึ้นโดยอาจสรางเลียนแบบใหเหมือน
ของจริงตามธรรมชาติ หรือมีรูปแบบ
ทีแ่ ปลกใหม ทันสมัย สามารถ
นำไปใชงานใหเกิดประโยชน การนำ
วัสดุเหลือใชมาประดิษฐของใชของ
ตกแตง เปนการใชทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา
งานธุรกิจเปนกิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับ
การผลิต การจำหนาย
การแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๖

๑๒

๖

๑๒

๔

๑๐

๓๔

หนวย
ที่

๗

ชื่อหนวย

มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

ดานตาง ๆ โดยมุงหวังผลกำไรตอบ
แทน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษยใหมีความสะดวกสบาย
และมีความสุขในการดำรงชีวิต และ
การจัดทำบันทึกรายรับ-รายจาย
จะตองมีแนวทางการทำงานและ
การปรับปรุงการทำงานแตละ
ขั้นตอนเปนการทำงานตามลำดับ
ที่วางแผนไว โดยใชทักษะ
การทำงานรวมกัน
อาชีพของฉัน ง.๒.๑ ป.๖/๑ การประกอบอาชีพ เปนการทำงาน
ป.๖/๒ เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว ทำใหสามารถดำรงชีวิต
อยูในสังคมได การประกอบอาชีพ
นั้นตองไมขัดตอกฎหมายและ
ศีลธรรม ซึ่งการเลือกอาชีพ
ที่ตนเองถนัดและมีความสนใจ
จะทำใหมีความสุขและประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ
ระหวางป
ปลายป
รวม

เวลา น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

๖

๑๒

๓๘
๒
๔๐

๘๐
๒๐
๑๐๐

๓๕

สื่อ/แหลงเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ ไดจัดทำสื่อและจัดใหมีแหลงเรียนรูตามหลักการ และ
นโยบายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือสงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึง
ความรู  ทั กษะกระบวนการ และคุ ณลั กษณะตามมาตรฐานของหลั กสู ต รได อย างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สื ่ อการเรี ย นรู  มีห ลากหลายประเภท ทั ้ งสื ่ อธรรมชาติ สื ่ อสิ ่ งพิ มพ สื ่ อเทคโนโลยี และเครื อข าย
การเรียนรูตาง ๆ ที่มีในทองถิ่นการเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และ
ลีลาการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและ
พัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวเพื่อนำมาใชประกอบ
ในการจัดการเรียนรูที่สามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสถานศึกษาควรจัดใหมี
อยางพอเพี ยง เพื่อพั ฒนาใหผู เรีย น เกิดการเรี ยนรู  อย างแทจริงสถานศึ กษาเขตพื ้น ที ่ การศึ ก ษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดำเนินการดังนี้
๑. จัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยสื่อการเรียนรู ระบบสารสนเทศการเรียนรู และเครือขาย
การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูระหวางสถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน สังคมโลก
๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรูสำหรับการศึกษาคนควาของผูเรียน เสริมความรูใหผูสอน
รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิน่ มาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
๓. เลือกและใชสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลอง
กับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
๔. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูที่เลือกใชอยางเปนระบบ
๕. ศึ กษาค น คว า วิ จ ั ย เพื ่ อพั ฒ นาสื ่ อการเรี ย นรู  ให ส อดคล อ งกั บ กระบวนการเรี ย นรู
ของผูเรียน
๖. จัดใหมีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใชสื่อ
การเรียนรูเปนระยะ ๆ และสม่ำเสมอ
ในการจัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูที่ใชในสถานศึกษาควร
คำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน ความสอดคลองกับหลักสูตร วัตถุประสงคการเรียนรู
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณใหผูเรียน เนื้อหามีความถูกตองและทันสมัย ไม
กระทบความมั่นคงของชาติ ไมขัดตอศีลธรรม มีการใชภาษาที่ถูกตอง รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจงาย
และนาสนใจ

๓๖

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
อัตราสวนคะแนน
คะแนนระหวางปการศึกษา : สอบปลายปการศึกษา = ๘๐ : ๒๐
รายการวัด
 ระหวางภาค
มีการวัดและประเมินผล ดังนี้
๑. คะแนนระหวางปการศึกษา
๑.๑ วัดโดยใชแบบทดสอบ
๑.๒ วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู)
๑.๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย
- การใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- กิจกรรม/ชิ้นงาน
- การรวมกิจกรรมการเรียนรู
๑.๒.๒ แฟมสะสมงานการงานอาชีพ
๑.๒.๓ โครงงานการงานอาชีพ
๑.๒.๔ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
๑.๓ วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค และเจตคติที่ดีตอวิชาการงานอาชีพ
๒. คะแนนสอบกลางปการศึกษา
วัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
 คะแนนสอบปลายปการศึกษา
มีวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
รวม

คะแนน
๘๐
๗๐

๑๐
๒๐
๑๐๐

๓๗

เกณฑการวัดผลประเมินผล
๑. การวัดและประเมินผลโดยใชแบบทดสอบ
๑.๑ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ พิจารณาจากความถูกผิดของการ
เลือกตอบ
ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
๑.๒ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบถูกผิด พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ
ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
๑.๓ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบเติมคํา พิจารณาจากความถูกผิดของคําตอบ
ตอบถูกให ๑ คะแนน ตอบผิดให ๐ คะแนน
๑.๔ เกณฑใหคะแนนแบบทดสอบแบบจับคู พิจารณาจากความถูกผิดของการจับคู
จับคูถ ูกให ๑ คะแนน จับคูผ ิดให ๐ คะแนน
เปรียบเทียบถูกให ๑ คะแนน เปรียบเทียบผิดให ๐ คะแนน
๑.๕ เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบแบบเขียนตอบ พิจารณาจากคำตอบในภาพรวม
ทั้งหมด โดยกำหนดระดับคะแนนเปน ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
๓
๒
๑
๐

เกณฑการใหคะแนน
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดอยางชัดเจน
ตอบไดถูกตอง สามารถอธิบายเหตุผลไดเปนบางสวน แตยังไมอยางชัดเจน
ตอบไดถูกตอง แตไมสามารถอธิบายเหตุผลได
ตอบไมถูกตอง และไมสามารถอธิบายเหตุผลได

๓๘

๒. การวัดและประเมินผลดานทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ
๒.๑ ภาระงานที่มอบหมาย
- ใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
กำหนดเกณฑการใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ ๔ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
๔
(ดีมาก)

๓
(ดี)

๒
(พอใช)

๑
(ปรับปรุง)

เกณฑการใหคะแนน
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะชัดเจน
เหมาะสม
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวนและเสร็จตามกําหนดเวลา
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไดถูกตอง
- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน
ของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะครบถวน แตเสร็จหลังกําหนดเวลา
เล็กนอย
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะขอไมถูกตอง
- สลับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ หรือไมระบุขั้นตอน
ของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะ
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมครบถวน หรือไมเสร็จตามกำหนด
เวลาเล็ก
- ทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมถูกตอง
- แสดงลำดับขั้นตอนของการทำใบงาน/แบบฝกหัด/แบบฝกทักษะไมสัมพันธ
กับโจทยหรือไมแสดงลำดับขั้นตอน

๓๙

- การประเมินกิจกรรม/ชิ้นงาน
กำหนดเกณฑการประเมินผล เปน ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
๓
(ดี)

๒
(พอใช)

๑
(ปรับปรุง)

เกณฑการพิจารณา
- เตรียมอุปกรณครบและเลือกใชงานไดเปนอยางดี
- ตั้งใจทำงาน จนงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสมบูรณ
- สามารถสรางสรรคผลงานดวยตัวเอง นำเสนองานที่แปลกใหมและโดดเดน
- ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด ชิ้นงานมีความสมบูรณครบถวน
- เตรียมอุปกรณครบและเลือกใชงานไดตามความเหมาะสม
- ตั้งใจทำงานบาง แตไมตลอดเวลา
- สามารถทำงาน คิดงานเองได แตทำงานไมโดดเดนหรือแปลกใหม
- ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด แตชิ้นงานขาดความสมบูรณ
- เตรียมอุปกรณไมครบ เลือกอุปกรณมาใชงานไมถูกตอง
- ไมคอยใหความรวมมือกับผูสอนและสมาธิสั้น
- สรางสรรคผลงานไมได ถาไมมแี บบอยางใหทำตาม
- ทำงานไมเสร็จตามเวลาที่กำหนด และขาดความสมบูรณของชิ้นงาน

๔๐

- การประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู
การรวมกิ จ กรรมการเรี ยนรู สว นใหญ มอบหมายภาระงานเป น กลุ ม กำหนด
เกณฑการประเมินผลการรวมกิจกรรมการเรียนรู ดังนี้
รายการประเมิน
๑. การวางแผน

๒. ความรวมมือ
ในกลุม
๓. ทักษะการ
ปฏิบัติการ
๔. การเขียน
รายงาน
๕. เวลา

ระดับ
คุณภาพ
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)
๓ (ดี)
๒ (พอใช)
๑ (ปรับปรุง)

เกณฑการพิจารณา
- วางแผนและมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไดชัดเจน
- วางแผน แตมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกไมชัดเจน
- ไมมีการวางแผน
- ทุกคนทำงานตามหนาที่รับผิดชอบ
- สมาชิกสวนมากทำงานตามหนาที่
- สมาชิกไมทำงานตามหนาที่
- ปฏิบัติตามขั้นตอนอยางถูกตองเหมาะสม
- ปฏิบัติตามขั้นตอนแตยังมีขอผิดพลาดเปนบางสวน
- ไมสามารถปฏิบัติไดตามขั้นตอนและมีความผิดพลาด
- เขียนรายงานไดถูกตองเหมาะสมและนำเสนอไดสมบูรณ
- เขียนรายงานไมสมบูรณ
- รายงานมีขอผิดพลาดหรือไมเขียนรายงาน
- ปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด
- ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดแตไมสมบูรณ
- ปฏิบัติงานไมเสร็จสมบูรณตามเวลาที่กำหนด

๔๑

๒.๒ แฟมสะสมงาน
การประเมินแฟมสะสมงานวิทยาศาสตร กำหนดเกณฑการประเมินเปน ๔ ระดับ
ระดับคุณภาพ
เกณฑการพิจารณา
๔
- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ
(ดีมาก)
ของผูเรียนและแสดงถึงความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา
๓
- ผลงานมีรายละเอียดอยางเพียงพอที่แสดงถึงระดับความรูและพัฒนาการ
(ดี)
ของผูเรียน ไมมีขอผิดพลาดที่แสดงวาไมเขาใจ
- ผลงานมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกใหเห็นถึงระดับความรูและพัฒนาการ
๒
ของผูเรียนแตพบวาบางสวนมีความผิดพลาดหรือไมชัดเจนหรือแสดงถึง
(พอใช)
ความไมเขาใจในเรื่องที่ศึกษาของผูเรียน
๑
- ผลงานมีขอมูลนอย ไมมีรายละเอียดแสดงไวในบันทึกหรือแสดงใหเห็นถึง
(ปรับปรุง)
ระดับความรูและพัฒนาการของผูเรียน

๔๒

๒.๓ โครงงานการงานอาชีพ
การประเมินผลโครงงานการงานอาชีพ กำหนดเกณฑการประเมินเปน ๔ ระดับ
ระดับคุณภาพ

๔
(ดีมาก)

๓
(ดี)

๒
(พอใช)

๑
(ปรับปรุง)

เกณฑการพิจารณา
- แสดงถึงความเขาใจในคุณคาความสำคัญประโยชนทจี่ ะไดอยางชัดเจน
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการออกแบบโครงงาน
- มีเทคนิควิธีดำเนินงานตาง ๆ ในการจัดทำโครงงานจนประสบผลสำเร็จ
- การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอนดีมากและใชเปนแบบอยางได
- มีการวางแผนการทำงานเปนระบบและทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา
- มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่นาเชื่อถือและหลากหลาย
- แสดงถึงความเขาใจในคุณคาความสำคัญและประโยชนที่จะไดรับ
- การออกแบบโครงงานถูกตองเปนบางสวน
- ใชวิธีดำเนินงานในการจัดทำโครงงานใหประสบผลสำเร็จเพียงบางสวน
- การนำเสนอรายงานเปนลำดับขั้นตอน
- มีการวางแผนการทำงานและทำงานเสร็จตามกำหนด
- มีการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
- เขาใจคุณคาความสำคัญประโยชนที่จะไดรับ
- ตองอาศัยการแนะนำในการออกแบบโครงงาน
- ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงาน
- ตองไดรับคำแนะนำในการเขียนรายงาน
- มีการวางแผนการทำงาน แตไมชัดเจนและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนดไว
- มีการศึกษาคนควาขอมูลนาเชื่อถือไดเพียงบางสวน
- ไมเขาใจเขาใจคุณคาความสำคัญประโยชนที่จะไดรับ
- การออกแบบโครงงานและการทดลองไมถูกตอง
- ตองไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิควิธีการในการจัดทำโครงงานทุกขั้นตอน
- การเขียนรายงานยังมีขอบกพรอง
- มีการวางแผนการทำงาน ไมเปนระบบและทำงานเสร็จชากวาที่กำหนด
- มีการศึกษาคนควาขอมูลนอยไมสัมพันธกับโครงงานที่จัดทำ

๔๓

๒.๔ สมรรถนะสำคัญของผูเรียน
- การประเมิ น ผลสมรรถนะสำคั ญ ของผู  เ รี ย น ประเมิ น โดยใช แ บบประเมิ น
สมรรถนะสำคัญของผูเรียน กำหนดเกณฑการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ
(๓)
ดีเยี่ยม

(๒)
ดี

(๑)
พอใช

(๐)
ปรับปรุง

เกณฑการใหคะแนน
ผูเรียนปฏิบัติตนตามสมรรถนะจนเปนนิสัย และนําไปใชในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับ
ดีเยี่ยมจำนวน ๓-๕ สมรรถนะ และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวา
ระดับดี
ผูเรียนมีสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของ
สังคม พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๒ สมรรถนะ
และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับดี หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๒ สมรรถนะ
และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ
๓. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ
และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด
พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมินระดับผาน จำนวน ๔-๕ สมรรถนะ
และไมมีสมรรถนะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน หรือ
๒. ไดผลการประเมินระดับดี จำนวน ๒ สมรรถนะ
และไมมีสมรรถนะใด ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับผาน
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณา
จากผลการประเมินระดับตองปรับปรุง ตั้งแต ๑ สมรรถนะ

๔๔

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง

ให
ให
ให
ให

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เกณฑการตัดสินคุณภาพ
ชวงคะแนน

ระดับคุณภาพ

๑๓-๑๕
๙-๑๒
๕-๘
ต่ำกวา ๕

ดีเยี่ยม (๓)
ดี (๒)
ผาน (๑)
ไมผาน (๐)

๔๕

แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเรียน
ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้ .................
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน
สมรรถนะดาน
๑. ความสามารถ
ในการสื่อสาร

๒. ความสามารถ
การคิด

๓. ความสามารถ
ในการแกปญ
 หา

๔. ความสามารถ
ในการใชทักษะชีวติ

๕. ความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ดีเยี่ยม
( ๓)

๑.๑ มีความสามารถในการรับ-สงสาร
๑.๒ มีความสามารถในการถายทอดความรู ความคิด ความเขาใจ
ของตนเอง โดยใชภาษาอยางเหมาะสม
๑.๓ ใชวิธกี ารสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
๑.๔ เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได
๑.๕เลือกรับและไมรับขอมูลขาวสารดวยเหตุผลและถูกตอง
สรุปผลการประเมิน
ใน ๒.๑ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
๒.๒ มีทักษะในการคิดนอกกรอบอยางสรางสรรค
๒.๓ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
๒.๔ มีความสามารถในการสรางองคความรู
๒.๕ ตัดสินใจแกปญหาเกี่ยวกับตนเองไดอยางเหมาะสม
สรุปผลการประเมิน
๓.๑ สามารถแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
๓.๒ ใชเหตุผลในการแกปญหา
๓.๓ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงในสังคม
๓.๔ แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปูองกันและแกไขปญหา
๓.๕ สามารติดสินใจไดเหมาะสมตามวัย
สรุปผลการประเมิน
๔.๑ เรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
๔.๒ สามารถทำงานกลุมรวมกับผูอื่นได
๔.๓ นําความรูที่ไดไปใชประโยชนในชีวติ ประจำวัน
๔.๔ จัดการปญหาและความขัดแยงไดเหมาะสม
๔.๕ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง
สรุปผลการประเมิน
๕.๑ เลือกและใชเทคโนโลยีไดเหมาะสมตามวัย
๕.๒ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
๕.๓ สามารถนําเทคโนโลยีไปใชพัฒนาตนเอง
๕.๔ ใชเทคโนโลยีในการแกปญหาอยางสรางสรรค
๕.๕ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใชเทคโนโลยี
สรุปผลการประเมิน

ดี

( ๒)

ผาน
( ๑)

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

รวม .......... คะแนน ระดับ ...............

ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น

ลงชื่อ................................................................ผูป ระเมิน

ไมผาน
( ๐)

๔๖

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค
การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค กำหนดเกณฑในการประเมิน ดังนี้
ระดับคุณภาพ

(๓)
ดีเยี่ยม

(๒)
ดี

(๑)
ผาน
(๐)
ไมผาน

เกณฑการใหคะแนน

ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัยและนําไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน
สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินทั้ง ๘ คุณลักษณะ คือ ไดระดับ
๓ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒
ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อใหเปนการยอมรับของสังคม
พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๒ หรือ
๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๓ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ
๓. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑ และเงื่อนไขที่สถานศึกษากำหนด พิจารณาจาก
๑. ไดผลการประเมิน ระดับ ๑ จำนวน คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑ หรือ
๒. ไดผลการประเมิน ระดับ ๒ จำนวน ๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวาระดับ ๑
ผูเรียนรับรูและปฏิบัติไดไมครบตามเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนด โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมิน ระดับ ๐ ตั้งแต ๑ คุณลักษณะขึ้นไป

เกณฑการใหคะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบอยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัตินอยครั้ง

ให
ให
ให
ให

๓
๒
๑
๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๔๗

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
ชื่อ................................................นามสกุล................................................เลขที่..............ชัน้ .................
คำชี้แจง : ใหผูสอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชองที่ตรงกับคะแนน
คุณลักษณะ

ระดับคุณภาพ

รายการระเมิน

ดีเยี่ยม
(๓)

ดี
(๒)

ผาน
(๑)

ไมผาน
(๐)

๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ และรองเพลงชาติได
๑.๒ เขารวมกิจกรรมทีส่ รางความสามัคคี และเปนประโยชน
ตอโรงเรียน
๑.๓ เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา
๑.๔ เขารวมกิจกรรมที่เกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย
ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น
๒. ซื่อสัตย สุจริต ๒.๑ ใหขอมูลที่ถูกตอง และเปนจริง
๒.๒ ปฏิบตั ิในสิ่งที่ถูกตอง
๓.๑ ปฏิบตั ิตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ
๓. มีวินัย
ของโรงเรียน
รับผิดชอบ
๓.๒ มีความตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ
ในชีวิตประจำวัน
๔.๑ รู จักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และนำไปปฏิบัตไิ ด
๔. ใฝเรียนรู
๔.๒ รูจ ักจัดสรรเวลาใหเหมาะสม
๔.๓ เชื่อฟงคำสั่งสอนของบิดา-มารดา ครู
๔.๔ ตั้งใจเรียน
๕.๑ ใชทรัพยสินและสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด
๕. อยูอยาง
พอเพียง
๕.๒ ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูค ุณคา
๕.๓ ใชจายอยางประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
๖. มุงมั้นในการ ๖.๑ มีความตั้งใจและพยายามในการทำงานที่ไดรบั มอบหมาย
ทำงาน
๖.๒ มีความอดทนและไมทอแทตอ อุปสรรคเพื่อใหงานสำเร็จ
๗. รักความเปน ๗.๑ มีจติ สำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
ไทย
๗.๒ เห็นคุณคาและปฏิบัตติ นตามวัฒนธรรมไทย
๘. มีจิตสาธารณะ ๘.๑ รูจ ักชวยพอแม ผูปกครอง และครูทำงาน
๘.๒ รูจ ักการดูแลรักษาทรัพยสมบัติและสิ่งแวดลอมของ
หองเรียนและโรงเรียน
ระดับคุณภาพตามเกณฑการประเมินในหลักสูตรรายชั้น
๑. รักชาติ ศาสน
กษัตริย

ลงชื่อ................................................................ผูป ระเมิน

๔๘

๔. เกณฑการตัดสินผลการเรียน
๔.๑ เกณฑการตัดสินระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน
๔
๓.๕
๓
๒.๕
๒
๑.๕
๑
๐

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนปานกลาง
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นต่ำ
ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ

ชวงคะแนน
๘๐ - ๑๐๐
๗๕ - ๗๙
๗๐ - ๗๔
๖๕ - ๖๙
๖๐ - ๖๔
๕๕ - ๕๙
๕๐ - ๕๔
๐ - ๔๙

๔.๒ เกณฑการตัดสินผลการเรียน ร และ มส.
(๑) ตัดสินผลการเรียน ร
หมายถึง รอการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไมไดเนื่องจาก ผูเรียนไมมี
ขอมูลผลการเรียนในรายวิชาครบถวน ไดแก ไมไดวัดผลกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียน ไมไดสงงานที่
มอบหมายให ทำ ซึ ่ งงานนั ้ น เป น ส ว นหนึ ่ งของการตั ด สิ น ผลการเรี ย น หรื อมีเ หตุ ส ุ ด วิ ส ั ย ที ่ ทำให
ประเมินผลการเรียนไมได
ตัดสินผลการเรียน มส.
หมายถึง ผูเรียนไมมีสิทธิเขารับการวัดผลปลายภาคเรียน เนื่องจากผูเรียน มี
เวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด และไมไดรับการผอนผันใหเขารับการวัดผลปลาย
ภาคเรียน

๔๙

อภิธานศัพท
การดำรงชีวติ และครอบครัว
กระบวนการกลุม
กระบวนการในการทำงานกลุม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหนากลุม การกำหนดเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคของงาน วางแผนการทำงาน แบงงานตามความสามารถของแตละบุคคล ปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ ประเมินผล และปรับปรุงการทำงาน
การดำรงชีวิต
เปนการทำงานในชีวิตประจำวันเอชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่วาดวย
งานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ งานธุรกิจ และงานอื่น ๆ
การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
เปนการทำงานที่จำเปนเกี่ยวกับความเปนอยูในชีวิตประจำวัน ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว
และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไมทำลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ
และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
ทำงานบรรลุเปาหมาย ทำงานถูกวิธี ทำงานเปนขั้นตอน ทำงานเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค
มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ
ทักษะกระบวนการแกปญหา
เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนไดเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมีขั้นตอน
การสังเกต การวิเคราะห การสรางทางเลือก และการประเมินทางเลือก
ทักษะการจัดการ
ความพยายามของบุ คคลที ่ จ ะจั ด ระบบงาน (ทำงานเป น รายบุ คคล) และจั ด ระบบคน
(ทำงานเปนกลุม) เพื่อใหทำงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะกระบวนการทำงาน
การลงมือทำงานดวยตนเอง โดยมุงเนนการฝกวิธีการทำงานอยางส่ำเสมอ ทั้งการทำงาน
เปนรายบุคคล และการทำงานเปนกลุม เพื่อใหสามารถทำงานไดบรรลุเปาหมายไดแกการวิเคราะห
งาน การวางแผนในการทำงาน การปฏิบัติงานและการประเมินผลการทำงาน
ทักษะการทำงานรวมกัน
การทำงานเปนกลุม สามารุทกงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหผูเรียนได
ทำงานอยางมีกระยวนการตามขั้นตอนการทำงาน และฝกหลักการทำงานกลุม โดยรูจักบทบาท
หนาที่ภายในกลุม มีทักษะในการฟง พูด มีคุณธรรมในการทำงานรวมกัน สรุปผลและนำเสนอรายงาน

๕๐

ทักษะการแสวงหาความรู
วิธีการและภารกิจที่มุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาขอมูลความรูตาง ๆเกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา
นั้น ๆ ไดแก การศึกษาคนควา การรวบรวม การสังเกต การสำรวจ แลละการบันทึก

การอาชีพ
การจำลองอาชีพ
เปนการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทำใหเสมือนจริงเพื่อให
ผูเรียน มีทักษะการทำงานอาชีพ เห็นคุณคาของงานอาชัพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพเชน การจัดนิทรรศการ บทบาทสมมุติ ฯลฯ
การประเมินทางเลือกอาชีพ
เป น การรู  จ ักตนเองด านความรู ความสามารถ ทั ศนคติ ศั กยภาพ วิ ส ั ย ทั ศน แนวโนม
ดานอาชีพที่ตองการของตลาดแรงงาน ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด าน
อาชีพ
การอาชีพ
เปนสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จำเปนที่จำเปนตออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม
จริ ย ธรรมและเจตคติ ท ี ่ ด ี ต  อ อาชี พ ใช เ ทคโนโลยี ไ ด เ หมาะสม เห็ น คุ ณ ค า ของอาชี พ สุ จ ริ ต และ
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ทักษะที่จำเปนตออาชีพ
ประกอบดวย ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา
ทักษาการทำงานรวมกัน และทักษาการแสวงหาความรู

