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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศกึษา 
สาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

วิชา การงานอาชีพ    ปีการศกึษา 2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: วิชาการงานอาชีพ 
  
ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุม่สาระท่ีช่วยพฒันาให้ผู้ เรียน                      
มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต    และรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง     สามารถ
น าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างานอยา่งมีความคิด
สร้างสรรค์ และแขง่ขนัในสงัคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจต
คติท่ีดีตอ่การท างาน   สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งพอเพียง     และมีความสขุ   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ  มุ่งพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศกึษาตอ่  
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   โดยมีสาระส าคญั  ดงันี ้  

  การด ารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว   และสงัคมได้ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบติัจริงจนเกิด
ความมัน่ใจและภมิูใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับการพฒันาความสามารถของ
มนษุย์อยา่งสร้างสรรค์   โดยน าความรู้มาใช้กบักระบวนการเทคโนโลยี    สร้างสิง่ของ  เคร่ืองใช้  วิธีการ  หรือ
เพิ่มประสทิธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การติดตอ่สือ่สาร  การค้นหาข้อมลู   การใช้ข้อมลูและสารสนเทศ    การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่า
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 การอาชีพ    เป็นสาระท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคญัของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคณุคา่ของอาชีพสจุริต   และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้    ประกอบด้วยสาระท่ีส าคญั  ดงัตอ่ไปนี ้
 
สาระที่  1  การด ารงชีวิตและครอบครัว  เป็นสาระเก่ียวกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั  การช่วยเหลอื
ตนเอง  การด ารงชีวิต  ครอบครัว  และสงัคมในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง  ไม่ท าลายสิง่แวดล้อม  เน้นการ
ปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจ
ของตนเอง 
 

มาตรฐาน ง 1.1   เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะกระบวนการท างาน   ทกัษะ
การจดัการ  ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั  และทกัษะการแสวงหาความรู้  มี
คณุธรรม  และลกัษณะนิสยัในการท างาน  มีจิตส านกึในการใช้พลงังานทรัพยากร  และสิง่แวดล้อมในการ
ท างานเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของมนษุย์อยา่ง
สร้างสรรค์  โดยน าความรู้มาใช้กบักระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิง่ของเคร่ืองใช้  วิธีการ  หรือเพิม่
ประสทิธิภาพในการด ารงชีวิต 
 

มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้  
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์  เลอืกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ตอ่
ชีวิต  สงัคม  สิง่แวดล้อม  และมีสว่นร่วมในการจดัการเทคโนโลยีท่ียัง่ยืน 
 
สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การติดตอ่สือ่สาร  การค้นหาข้อมลู  การใช้ข้อมลูสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คณุคา่และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร   
 

มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ  เห็นคณุคา่  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู  
การเรียนรู้  การสือ่สาร  การแก้ปัญหา  การท างานและอาชีพอยา่งมีประสทิธิภาพ  ประสทิธิผล  และมี
คณุธรรม 
 
สาระที่ 4  การอาชีพ  เป็นสาระเก่ียวกบัทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่อาชีพ  เห็นความส าคญัของคณุธรรม  จริยธรรม  
และเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ  ใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม  เห็นคณุคา่ของอาชีพสจุริต  และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
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มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจมีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี
เพื่อพฒันาอาชีพ  มีคณุธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 
คุณภาพผู้เรียน 
 

จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

 เข้าใจวิธีการท างานเพื่อชว่ยเหลอืตนเอง ครอบครัว และสว่นรวม ใช้วสัด ุอปุกรณ์                  
และเคร่ืองมือถกูต้องตรงกบัลกัษณะงาน มีทกัษะกระบวนการท างาน มีลกัษณะนิสยัการท างาน                            
ท่ีกระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยดั  ปลอดภยั  สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านกึในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

 เข้าใจประโยชน์ของสิง่ของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะในการสร้างของเลน่  ของใช้อยา่งงา่ย  โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมลู  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลอืกใช้วสัด ุอุปกรณ์อยา่งถกูวิธี  เลอืกใช้สิง่ของเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยการน ากลบัมาใช้ซ า้    

 เข้าใจและมีทกัษะการค้นหาข้อมลูอยา่งมีขัน้ตอน การน าเสนอข้อมลูในลกัษณะตา่ง ๆ และวิธี
ดแูลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแตล่ะขัน้ตอน มีทกัษะการจดัการ ทกัษะ                 
การท างานร่วมกนั ท างานอยา่งเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลกัษณะนิสยัการท างานท่ีขยนั อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ มีมารยาท และมีจิตส านกึในการใช้น า้ ไฟฟา้อยา่งประหยดัและคุ้มคา่ 

   เข้าใจความหมาย  ววิฒันาการของเทคโนโลยี  และสว่นประกอบของระบบเทคโนโลยี    มี
ความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอยา่งหลากหลาย  น าความรู้และทกัษะการสร้างชิน้งานไป
ประยกุต์ในการสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอยา่งปลอดภยั โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ 
ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมลู  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือ
แผนท่ีความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลอืกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค์ ตอ่ชีวิต 
สงัคม และมีการจดัการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วน ากลบัมาใช้ใหม่ 

  เข้าใจหลกัการแก้ปัญหาเบือ้งต้น มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมลู เก็บรักษา 
ข้อมลู สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมลู และสร้างชิน้งานอยา่งมีจิตส านกึ                       
และรับผิดชอบ 
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   รู้และเข้าใจเก่ียวกบัอาชีพ รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถและคณุธรรมที่สมัพนัธ์กบัอาชีพ  
  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  มุ่งพฒันาผู้ เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้เป็นคนดี  มีความรู้  
ความสามารถ  โดยมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ดงันี ้

1.  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการด ารงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบและเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการท างานและอาชีพ มีทกัษะในการท างาน การประกอบอาชีพ  การ
จดัการ  การแสวงหาความรู้  เลอืก  ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน  สามารถท างาน
อยา่งมีกลยทุธ์  สร้างและพฒันาผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 

2.  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสตัย์  ขยนั  อดทน  รักการท างาน  ประหยดั  อดออม  ตรงตอ่เวลา  เอือ้เฟือ้  
เสยีสละ  และมีวินยัในการท างาน  เห็นคณุคา่  ความส าคญัของงานอาชีพสจุริต  ตระหนกัถึงความส าคญั
ของสารสนเทศ  การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดล้อม  และพลงังาน   

3.  มีความเข้าใจเก่ียวกบั  การขยายพนัธ์ุพืชโดยใช้เมลด็และการขยายพนัธ์ุพืชโดยใช้สว่นอ่ืนๆของพืช
ด้วยวิธีการช า  การปลกูพืชล้มลกุท่ีขยายพนัธ์ุด้วยเมลด็  การปอ้งกนัและก าจดัศตัรูพืช  การท าปุ๋ ยพืชสดและ 
ปุ๋ ยหมกั  การปลกูพืชตามฤดกูาลและนอกฤดกูาล  ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต  วิธีการเลีย้งสตัว์บกขนาด
เลก็ท่ีสามารถจ าหนา่ยได้และการน าของเสยีจากสตัว์มาใช้ประโยชน์ 
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ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่   1      การด ารงชีวิตและครอบครัว   

มาตรฐาน ง  1. 1     เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั  และทกัษะ   การ
แสวงหาความรู้    มีคณุธรรม และลกัษณะนิสยัในการท างาน   มีจิตส านกึ   ในการใช้
พลงังาน ทรัพยากร และสิง่แวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 

ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1. บอกวธีิการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง      

2. ใช้วสัด ุ อปุกรณ์  และเคร่ืองมือง่าย ๆ  ใน
การท างานอย่างปลอดภยั                               
3.  ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรือร้นและตรงเวลา 

 

 
 

  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  เช่น 

-   การแตง่กาย 
-  การเก็บของใช้  
-   การหยิบจบัและใช้ของใช้ส่วนตวั   
- การจดัโต๊ะ ตู้   ชัน้          

  การใช้วสัด ุ อปุกรณ์  และเคร่ืองมือง่าย ๆ                 
ในการท างานอย่างปลอดภยั   เช่น 
 -  การท าความคุ้นเคยการใช้เคร่ืองมือ    
 -  การรดน า้ต้นไม้ 
 -  การถอนและเก็บวชัพืช 

      -  การพบักระดาษเป็นของเลน่                          
ป. 2  1. บอกวธีิการและประโยชน์การท างาน  เพ่ือ

ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 2. ใช้วสัด ุ อปุกรณ์   และเคร่ืองมือ       ในการ
ท างานอย่างเหมาะสมกบังานและประหยดั 
 3. ท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
อย่างปลอดภยั 

   การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
เช่น  
-  บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในบ้าน 
-  การจดัวาง  เก็บเสือ้ผ้า  รองเท้า  
-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบ้าน 
-  การล้างจาน                          

   การใช้วสัด ุ อปุกรณ์  และเคร่ืองมือ   เช่น 
-  การเพาะเมลด็ 
-  การดแูลแปลงเพาะกล้า 
-  การท าของเลน่     

      -  การประดษิฐ์ของใช้สว่นตวั                                           
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 3  1.อธิบายวธีิการและประโยชน์ 

การท างาน เพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และสว่นรวม 
 2. ใช้วสัด ุ อปุกรณ์  และเคร่ืองมือ  ตรงกบั
ลกัษณะงาน 
 3.ท างานอย่างเป็นขัน้ตอนตามกระบวนการ
ท างานด้วยความสะอาด      ความรอบคอบ   
และอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

  การท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และ
สว่นรวม   เช่น 
-  การเลือกใช้เสือ้ผ้า 
-  การจดัเตรียมอปุกรณ์การเรียน 
-  การท าความสะอาดรองเท้า กระเป๋านกัเรียน 
-  การกวาด  ถ ูปัดกวาด  เช็ดถ ู บ้านเรือน 
-  การท าความสะอาดห้องเรียน                    

   การใช้วสัด ุ อปุกรณ์  และเคร่ืองมือ   เช่น 
-  การปลกูผกัสวนครัว 
-  การบ ารุงรักษาของเลน่ 
-  การซ่อมแซมของใช้สว่นตวั 
-  การประดษิฐ์ของใช้ในโอกาสตา่งๆ   โดยใช้
วสัดใุนท้องถิ่น                   

ป.  4  1. อธิบายเหตผุลในการท างานให้บรรลุ
เปา้หมาย 
 2. ท างานบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้               
อย่างเป็นขัน้ตอน ด้วยความขยนั อดทน
รับผดิชอบ และซ่ือสตัย์ 
 3. ปฏิบตัตินอย่างมีมารยาท                          
ในการท างาน 
 4.ใช้พลงังานและทรัพยากร                         
ในการท างานอย่างประหยดั และคุ้มคา่ 

   การท างาน    เช่น 
-  การดแูลรักษาของใช้สว่นตวั   
-  การจดัตู้เสือ้ผ้า  โต๊ะเขียนหนงัสือ และกระเป๋า
นกัเรียน 

-  การปลกูไม้ดอก  หรือ ไม้ประดบั 
-  การซ่อมแซมวสัด ุ อปุกรณ์  และเคร่ืองมือ 
-   การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแตง่จากใบตอง และ
กระดาษ 

-  การจดัเก็บเอกสารสว่นตวั                       

   มารยาท  เช่น 
-  การต้อนรับบดิามารดาหรือผู้ปกครอง           
ในโอกาสตา่ง ๆ   

-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน า้  และห้องส้วม                
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. 5  1. อธิบายเหตผุลการท างานแต่ละขัน้ตอน

ถกูต้องตามกระบวนการท างาน 

 2. ใช้ทกัษะการจดัการในการท างาน อย่าง

เป็นระบบ ประณีต และมีความคดิสร้างสรรค์ 

 3.  ปฏิบตัตินอย่างมีมารยาทใน                  

การท างานกบัสมาชิกในครอบครัว    

 4. มีจิตส านึกในการใช้พลงังานและ

ทรัพยากรอย่างประหยดัและคุ้มคา่                       

 

 

  ขัน้ตอนการท างาน  เช่น 

-  การซ่อมแซม ซกั ตาก  เก็บ  รีด  พบั เสือ้ผ้า 

-  การปลกูพืช 

-  การท าบญัชีครัวเรือน                   

  การจดัการในการท างาน   เช่น 

-  การจดัโต๊ะอาหาร  ตู้อาหาร  ตู้เย็น  และห้องครัว 

-  การท าความสะอาดห้องน า้และห้องส้วม 

-  การซ่อมแซมอปุกรณ์ของใช้ในบ้าน  

-  การประดษิฐ์ของใช้ ของตกแตง่จากวสัด ุ          

เหลือใช้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  

-  การจดัเก็บเอกสารส าคญั 

-  การดแูลรักษาและใช้สมบตัสิว่นตวั                  

สมาชิกในครอบครัว  และสว่นรวม                       

  มารยาท    เช่น 

-  การท างานกบัสมาชิกในครอบครัว                        

ป. 6  1. อภิปรายแนวทางในการท างานและ

ปรับปรุงการท างานแตล่ะขัน้ตอน 

 2. ใช้ทกัษะการจดัการในการท างาน และมี

ทกัษะการท างานร่วมกนั 

 3. ปฏิบตัตินอย่างมีมารยาท                    

ในการท างานกับครอบครัวและผู้ อ่ืน 

  การท างานและการปรับปรุงการท างาน   เช่น 

-  การดแูลรักษาสมบตัภิายในบ้าน 

-  การปลกูไม้ดอก หรือ ไม้ประดบั  หรือ              

ปลกูผกั หรือเลีย้งปลาสวยงาม 

-  การบนัทึกรายรับ – รายจ่ายของห้องเรียน 

-  การจดัเก็บเอกสารการเงิน                             

  การจดัการในการท างานและทกัษะการท างานร่วมกัน   

เช่น 

-  การเตรียม ประกอบ จดัอาหาร ให้สมาชิก                        

ในครอบครัว 

-  การตดิตัง้  ประกอบ ของใช้ในบ้าน 

-  การประดษิฐ์ของใช้  ของตกแตง่ให้สมาชิก        ใน

ครอบครัว  หรือเพ่ือน ในโอกาสตา่ง ๆ                        

   มารยาท   เช่น 

-   การท างานกบัสมาชิกในครอบครัวและผู้ อ่ืน                       
 

 



 

 

8 

สาระที่   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ หรือ
วิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์   เลอืกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ตอ่ชีวิต  สงัคม สิง่แวดล้อม และมีสว่นร่วมในการจดั    การเทคโนโลยีท่ียัง่ยืน 

ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 - - 

ป. 2  1. บอกประโยชน์ของสิ่งของเคร่ืองใช้ใน

ชีวติประจ าวนั 

 2. สร้างของเลน่ของใช้อย่างง่าย     โดย

ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม

ข้อมลู ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็น

ภาพร่าง  ๒ มติ ิ ลงมือสร้าง และประเมินผล 

 3 .  น าความ รู้ เ ก่ีย วกับการ ใ ช้ อุปกร ณ์ 

เคร่ืองมือท่ีถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน    การ

สร้างของเลน่ของใช้อย่างง่าย 

 4. มีความคดิสร้างสรรค์อย่างน้อย  

 1  ลกัษณะ  ในการแก้ปัญหาหรือสนอง

ความต้องการ  

 สิง่ของเคร่ืองใช้ในชีวติประจ าวนั ถกูสร้างมาให้มี

รูปร่างท่ีแตกต่างกนัตามหน้าท่ีใช้สอย   เช่น แปรงสี

ฟัน หม้อหงุข้าว กรรไกร ปากกา ดนิสอ เป็นต้น ซึ่งมี

ประโยชน์ในการท าให้ความเป็นอยู่ของมนษุย์ดีขึน้  

ท ากิจกรรมตา่งๆ  ได้สะดวกและรวดเร็วขึน้     

 การสร้างของเล่น  หรือของใช้  อย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่

ก าหนดปัญหา  หรือ  ความต้องการ รวบรวมข้อมลู  

ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคดิเป็นภาพร่าง  ๒  มติ ิ  

ก่อนลงมือสร้าง และประเมนิผล ท าให้ผู้เรียนท างาน

อย่างเป็นกระบวนการ 

 ภาพร่าง  2  มติ ิ  หรือ  ภาพ   2   มติ ิ ประกอบด้วย 

ด้านกว้าง และด้านยาว 

  การใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ  เช่น  กรรไกร   ไม้บรรทดั    

ควรใช้ให้เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของการ

ท างาน   หากน ามาใช้   โดยขาดความระมดัระวงั  ไม่

รู้วธีิการใช้   ท่ีถกูต้อง  จะท าให้เกิดอนัตรายตอ่ตนเอง

และความเสียหายกบัชิน้งานท่ีท า   ดงันัน้ การใช้

อปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีถกูวธีิ   จะท าให้เกิด   ความ

ปลอดภยัในการท างาน 

 ความคดิสร้างสรรค์มี 4 ลกัษณะ ประกอบด้วย

ความคิดริเร่ิม  ความคลอ่งในการคดิ ความ 

   ยืดหยุ่นในการคดิ   และความคดิละเอียดลออ 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  3  1. สร้างของเลน่ของใช้อย่างง่าย                     

โดยก าหนด ปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมลู  ออกแบบ                     
โดยถ่ายทอดความคดิเป็นภาพร่าง                
2 มติ ิ ลงมือสร้าง และประเมนิผล 
 2.  เลือกใช้สิง่ของเคร่ืองใช้ใน
ชีวติประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์ 

 3. มีการจัดการสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยการ
น ากลบัมาใช้ซ า้ 

 การสร้างของเลน่ หรือของใช้ อย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่
ก าหนดปัญหา หรือ   ความต้องการ รวบรวมข้อมลู  
ออกแบบ   โดยถ่ายทอดความคดิเป็นภาพร่าง 2 มติ ิ               
ก่อนลงมือสร้าง และประเมนิผล ท าให้ผู้เรียนท างาน
อย่างเป็นกระบวนการ  

 ภาพร่าง  2 มิติ หรือภาพ  2 มิติ ประกอบด้วย ด้าน
กว้าง และด้านยาวเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการ  

 การเลือกใช้สิง่ของเคร่ืองใช้อย่างสร้างสรรค์เป็นการ
เลือกสิง่ของเคร่ืองใช้ท่ีเป็นมติร    กบัชีวติ  สงัคม  
สิง่แวดล้อม   

 การน าสิง่ของเคร่ืองใช้กลบัมาใช้ซ า้                     
เป็นสว่นหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด 

 ป.  4 - - 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 ป.  5  1.  อ ธิบายความหมายและ
วิ วัฒนาการขอ ง เทค โน โล ยี  
 2. สร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ตาม                
ความสนใจอย่างปลอดภยั                     
โดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ 
รวบรวมข้อมลู  เลือกวธีิการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3 มติ ิลง
มือสร้าง และประเมนิผล 
 3. น าความรู้และทักษะการสร้างชิน้งาน
ไปประยกุต์ในการสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ 
 4. มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย            
2 ลกัษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการ 

 5. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สงัคม และมีการ
จัดการสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยการแปรรูป                      
แล้วน ากลบัมาใช้ใหม ่

 ความหมายของเทคโนโลยี คือการน าความรู้ ทกัษะ 
และทรัพยากรมาสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้  ผลติภณัฑ์
หรือวธีิการ โดยผา่นกระบวนการเพ่ือแก้ปัญหา  
สนองความต้องการหรือ    เพิม่ความสามารถในการ
ท างาน ของมนษุย์ 

 เทคโนโลยีมีท่ีมาท่ีแตกต่างกนัและ    มีการพฒันา
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เรียกวา่วิวฒันาการ  
การศกึษาวิวฒันาการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันา 

 การสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้  อย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่
ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมลู  
เลือกวธีิการ ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคดิเป็น
ภาพร่าง 3 มติ ิ  ก่อนลงมือสร้าง  และประเมนิผล 
ท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นกระบวนการ  

 ภาพร่าง  3 มติหิรือภาพ  3 มติ ิ ประกอบด้วย ด้าน
กว้าง  ด้านยาว และด้านสงู เป็นการถ่ายทอดความคดิ
หรือจินตนาการ 

 ทกัษะการสร้างชิน้งาน  เป็นการฝึกฝนใน              
การใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือ  สร้างชิน้งาน                   
จนสามารถปฏิบตังิานได้อย่างคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว 
ท าให้เกิดความสามารถพืน้ฐาน   ในการสร้างชิน้งาน  

 ความคดิสร้างสรรค์มี 4 ลกัษณะ ประกอบด้วย
ความคิดริเร่ิม ความคลอ่งในการคดิ ความยืดหยุ่นใน
การคดิ  และความคิดละเอียดลออ 

 การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็น                       
การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมติรกับชีวติ  สงัคม 
สิง่แวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีพลงังาน
แสงอาทิตย์  

 การจดัการสิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว                 
น ากลบัมาใช้ใหม ่เป็นสว่นหนึ่งของเทคโนโลยี
สะอาด 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  6  1. อธิบายสว่นประกอบของระบบ

เทคโนโลยี 
 2. สร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ตามความ
สนใจ อย่างปลอดภยั โดยก าหนด
ปัญหา หรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมลู เลือกวธีิการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3 มติ ิ 
หรือแผนท่ีความคดิ  ลงมือสร้าง และ 
ประเมนิผล 
 3. น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ชิน้งานไป ประยกุต์ในการสร้างสิง่ของ
เคร่ืองใช้ 
 

 ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตวัปอ้น(Input)  
กระบวนการ (Process)   และผลลพัธ์(Output) 

 การสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้  อย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่
ก าหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมลู 
เลือกวธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคดิเป็น
ภาพร่าง  3 มติ ิ หรือแผนท่ีความคิด  ก่อนลงมือ
สร้าง และประเมนิผล ท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็น
กระบวนการ 

 ภาพร่าง  3 มติ ิ ประกอบด้วย  ด้านกว้าง                
ด้านยาว  และด้านสงู เป็นการถ่ายทอดความคดิหรือ
จินตนาการ 

 แผนท่ีความคดิ เป็นการล าดบัความคดิให้เห็นเป็น
ขัน้ตอน  และเป็นการถ่ายทอดความคดิหรือ
จินตนาการรูปแบบหนึ่ง 

 ทกัษะการเจาะ เป็นความสามารถพืน้ฐานในการ
สร้างชิน้งานอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจน
สามารถปฏิบตังิานได้คลอ่งแคล่ว รวดเร็ว 
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สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคณุคา่ และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมลู     การ
เรียนรู้   การสือ่สาร   การแก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
มีคณุธรรม  

ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1  1. บอกข้อมลูท่ีสนใจและแหลง่ข้อมลูท่ีอยู่

ใกล้ตวั  
 

   ข้อมลูของสิง่ท่ีสนใจอาจเป็นข้อมลูเก่ียวกบั 
บคุคล สตัว์ สิง่ของ เร่ืองราว และเหตกุารณ์ตา่งๆ  

   แหลง่ข้อมลูท่ีอยู่ใกล้ตวั เช่น บ้าน ห้องสมดุ 
ผู้ปกครอง ครู หนงัสือพมิพ์ รายการโทรทศัน์ 

 2. บอกประโยชน์ของอปุกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น คอมพวิเตอร์ 
วทิย ุ โทรทศัน์ กล้องดจิิทลั  โทรศพัท์มือถือ 

   ประโยชน์ของอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  
ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ     ใช้ตดิตอ่ส่ือสาร  

ป. 2  1. บอกประโยชน์ของข้อมลูและรวบรวม
ข้อมลูท่ีสนใจจากแหลง่ข้อมลูตา่ง  ๆท่ีเช่ือถือได้ 
 

   ข้อมลูบางอย่างมีประโยชน์ในการด าเนินชีวิต
ต้องพจิารณาก่อนน าไปใช้ 

   แหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้เป็นแหลง่ข้อมลูท่ีมีการ
รวบรวมข้อมลูอย่างมีหลกัเกณฑ์    มีเหตผุลและ 
มีการอ้างอิง  เช่น              

      -   แหลง่ข้อมลูของทางราชการ  
     -   แหลง่ข้อมลูจากผู้เช่ียวชาญ  มีประสบการณ์

ตรงและศกึษาในเร่ืองนัน้ๆ    

   การรวบรวมข้อมลูท่ีสนใจจากแหลง่ข้อมลูหลาย
แหลง่ ท่ีเช่ือถือได้  ช่วยให้ได้ข้อมลู   ท่ีถกูต้องและ
สมบรูณ์มากขึน้ 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  2. บอกประโยชน์และการรักษาแหลง่ข้อมลู      ประโยชน์ของแหลง่ข้อมลู 

  การรักษาแหลง่ข้อมลู  เป็นการรักษาสภาพของ

แหลง่ข้อมลูให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆ  เช่น  ไมขี่ด

เขียนตามสถานท่ีตา่งๆ  ปฏิบตัติามระเบียบการ

ใช้แหลง่ข้อมลู และไมท่ าให้แหลง่ข้อมลูเกิดความ

ช ารุดเสียหาย 

  3. บอกช่ือและหน้าท่ีของอปุกรณ์พืน้ฐานท่ี

เป็นสว่นประกอบหลกัของคอมพวิเตอร์ 

 

   คอมพวิเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า                  

หน่วยประมวลผล หน่วยสง่ออก                       

ซึ่งการประมวลผลเป็นการกระท า(ค านวณ 

เปรียบเทียบ)  กบัข้อมลูท่ีรับเข้ามา 

   อปุกรณ์พืน้ฐานท่ีเป็นสว่นประกอบหลกัของ

คอมพวิเตอร์  มีดงันี ้   

-   เมาส์  ท าหน้าท่ี  เล่ือนตวัชีแ้ละคลกิค าสัง่    

-   แผงแปน้อกัขระ ท าหน้าท่ีรับข้อความ   

     สญัลกัษณ์และตวัเลข     

-   จอภาพ  ท าหน้าท่ี  แสดงข้อความ ภาพ    

-   ซีพีย ู ท าหน้าท่ี  ประมวลผลข้อมลู 

-   ล าโพง  ท าหน้าท่ี  สง่เสียง 

-   เคร่ืองพมิพ์ ท าหน้าท่ี  พมิพ์ข้อความ  ภาพทาง

กระดาษ 

     -   อปุกรณ์เก็บข้อมลู  เช่น แผน่บนัทึก ซีดี   

          หน่วยความจ าแบบแฟลช 

ป. 3  1. ค้นหาข้อมลูอย่างมีขัน้ตอน และน าเสนอ

ข้อมลูในลกัษณะตา่งๆ 

 

   ขัน้ตอนการค้นหาข้อมลู  ประกอบด้วย  การ

ก าหนดหวัข้อท่ีต้องการค้นหา การเลือก

แหลง่ข้อมลู   การเตรียมอปุกรณ์  การค้นหาและ

รวบรวมข้อมลู การพจิารณา     การสรุปผล  

   การน าเสนอข้อมลูสามารถท าได้                

หลายลกัษณะตามความเหมาะสม  เช่น  น าเสนอ

หน้าชัน้เรียน  จดัท าเอกสารรายงาน  จดัท าปา้ย

ประกาศ  จดัท าส่ือน าเสนอด้วยคอมพวิเตอร์   
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  2. บอกวธีิดแูลและรักษาอปุกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

   วธีิดแูลและรักษาอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ      
     -    ศกึษาและปฏิบตัติามขัน้ตอนการใช้งาน 
     -    ปฏิบตัติามระเบียบการใช้และการดแูลรักษา 

ป. 4  1. บอกช่ือและหน้าท่ีของอปุกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

   อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  

-   กล้องดจิิทลั  ท าหน้าท่ี  บนัทึกภาพ 
-   สแกนเนอร์  ท าหน้าท่ี สแกนข้อความหรือภาพ
ท่ีอยู่ในรูปสิง่พมิพ์ให้อยู่   ในรูปข้อมลูดจิิทลั      

-  แผน่ซีดี  ท าหน้าท่ี  เก็บข้อมลู      
 2. บอกหลกัการท างานเบือ้งต้นของ
คอมพวิเตอร์  
     

   หลกัการท างานเบือ้งต้นของคอมพวิเตอร์            
มีดงันี ้ รับข้อมลูเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้าแล้วสง่
ข้อมลูไปจดัเก็บไว้ยงัหน่วยความจ า  จากนัน้สง่
ข้อมลูไปยงัหน่วยประมวลผลเพ่ือผา่น
กระบวนการค านวณและเปรียบเทียบให้ได้ผล
ลพัธ์ตามต้องการ  ผลลพัธ์ ท่ีได้    จะถกูสง่ไปยงั
หน่วยแสดงผล 

   การจดัประเภทของอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ตาม
หลกัการท างานเบือ้งต้น เช่น 
 -   อุปกรณ์รับข้อมูล   เช่น  เมาส์  แผงแป้น

อกัขระ 
 -   อปุกรณ์ประมวลผล   ได้แก่  ซีพีย ู
 -   อปุกรณ์แสดงผล  เช่น จอภาพ   ล าโพง    

เคร่ืองพิมพ์ 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 4 (ตอ่)  3. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งาน

คอมพวิเตอร์ 
   ประโยชน์จากการใช้งานคอมพวิเตอร์    

-   ใช้สร้างงาน  เช่น  จดัท ารายงาน                
สร้างงาน  น าเสนอ 

-   ใช้ตดิตอ่ส่ือสารและค้นหาความรู้   เช่น              
สง่  e-mail   ค้นหาข้อมลู   ศกึษาบทเรียน  

-   ใช้เพ่ือความบนัเทิง  เช่น เลน่เกม         ฟัง
เพลง  ดภูาพยนตร์  ร้องเพลง 

   โทษจากการใช้งานคอมพวิเตอร์ 
-   ตอ่ร่างกาย  เช่น การใช้คอมพวิเตอร์ตดิตอ่กนั

เป็นเวลานานเป็นผลเสียตอ่สขุภาพ 
-   ตอ่สงัคม  เช่น การถกูลอ่ลวง การสญูเสีย  

         ความสมัพนัธ์กบัครอบครัว 
 4. ใช้ระบบปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์เพ่ือการ
ท างาน   
 

   ประเภทของซอฟต์แวร์  ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ 
และซอฟต์แวร์ประยกุต์ 

   การใช้งานระบบปฏิบตักิารคอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 
เช่น การสร้าง  ลบ  เปล่ียนช่ือ    ย้ายแฟม้และ
โฟลเดอร์ 

  5. สร้างภาพหรือชิน้งานจากจินตนาการโดย
ใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผดิชอบ 

   การใช้โปรแกรมกราฟิกขัน้พืน้ฐาน  เช่น   การวาด
ภาพ  การระบายสี  การพมิพ์ข้อความ 

   การสร้างภาพหรือชิน้งานโดยใช้โปรแกรมกราฟิก  
เช่น  การวาดภาพประกอบการเลา่นิทาน  โดยไม่
คดัลอกผลงานผู้ อ่ืน   ใช้ค าสภุาพและไม่สร้าง
ความเสียหายตอ่ผู้ อ่ืน 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ค้นหา  รวบรวมข้อมลูท่ีสนใจ  และเป็น
ประโยชน์จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ    ท่ีเช่ือถือ
ได้ตรงตามวตัถปุระสงค์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   การด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมลูตามวตัถุประสงค์     
มีขัน้ตอนดงันี ้  

    -   ก าหนดวตัถปุระสงค์และความต้องการของสิ่งท่ี
สนใจเพ่ือก าหนดข้อมลูท่ีต้องการค้นหา 

   -  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลท่ีมี                   
ความน่าเช่ือถือ  

    - ก าหนดหัวข้อของข้อมูลท่ีต้องการค้นหา               
เตรียมอปุกรณ์ท่ีต้องใช้ในการค้นหา บนัทึก และ
เก็บข้อมลู  

    -   ค้นหาและรวบรวมข้อมลู  
    -   พจิารณา เปรียบเทียบ ตดัสนิใจ 
    -  สรุปผลและจัดท ารายงานโดยมีการอ้างอิง         

แหลง่ข้อมลู 
    -   เก็บรักษาข้อมลูให้พร้อมใช้งานตอ่ไป   

 2. สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัด้วยความรับผดิชอบ 
 

   การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลค าขัน้พืน้ฐาน    
     เช่น การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  เอกสาร
การบนัทึกงานเอกสาร   

   การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บตัรอวยพร    ใบ
ประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิงแหลง่ข้อมลู ใช้
ค าสภุาพ และ ไมก่่อให้เกิดความเสียหายตอ่ผู้ อ่ืน 
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ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 1. บอกหลกัการเบือ้งต้นของการแก้ปัญหา 
 

   หลกัการเบือ้งต้นของการแก้ปัญหา  
     -   พจิารณาปัญหา 
     -   วางแผนแก้ปัญหา 
     -   แก้ปัญหา 
     -   ตรวจสอบและปรับปรุง 

 2. ใช้คอมพวิเตอร์ในการค้นหาข้อมลู 
 

   การใช้คอมพวิเตอร์ในการค้นหาข้อมลู  เช่น 
ค้นหาข้อมลูในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ค้นหาข้อมลู
จากอินเทอร์เน็ต  ค้นหาข้อมลูจากซีดีรอม 

 3. เก็บรักษาข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในรูปแบบ
ตา่งๆ 

   การเก็บรักษาข้อมลูในรูปแบบตา่งๆ  
-   ส าเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟม้สะสมงาน 
-   ส่ือบนัทึก   เช่น เทป แผน่บนัทึก ซีดีรอม   
     หน่วยความจ าแบบแฟลช 

 4.น าเสนอข้อมลูในรูปแบบท่ีเหมาะสม                    
โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
 

   การจดัท าข้อมลูเพ่ือการน าเสนอต้องพจิารณา
รูปแบบของข้อมลูให้เหมาะสมกบัการส่ือ
ความหมายท่ีเข้าใจง่ายและชดัเจน เช่น กราฟ 
ตาราง แผนภาพ รูปภาพ  

   การใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ  เช่น  การสร้างสไลด์  
การตกแตง่สไลด์ การก าหนดเทคนิคพเิศษในการ
น าเสนอ 

   การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยกุต์ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการน าเสนอ เช่น   น าเสนอรายงาน
เอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์    ประมวลค า  น าเสนอ
แบบบรรยายโดยใช้ซอฟต์แวร์น าเสนอ 

 5. ใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสร้างชิน้งานจาก
จินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนั
อย่างมีจิตส านึก  และความรับผดิชอบ 

   การสร้างชิน้งานต้องมีการวางแผนงานและการ
ออกแบบอย่างสร้างสรรค์  

 ใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสร้างชิน้งาน  เช่น             
แผน่พบั  ปา้ยประกาศ  เอกสารแนะน าชิน้งาน  
สไลด์น าเสนอข้อมลู โดยมี   การอ้างอิง
แหลง่ข้อมลู ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ ไมค่ดัลอก
ผลงานผู้ อ่ืน ใช้ค าสภุาพและไมส่ร้างความ
เสียหายตอ่ผู้ อ่ืน 
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สาระที่   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี เพื่อ
พฒันาอาชีพ   มีคณุธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตอ่อาชีพ 

ชัน้ ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 - - 

ป. 2 - - 

ป. 3 - - 

ป. 4  1.  อธิบายความหมายและความส าคญัของอาชีพ   ความหมายและความส าคญัของอาชีพ 

ป. 5  1. ส ารวจข้อมลูท่ีเก่ียวกับอาชีพต่าง ๆ         ใน
ชมุชน 
 2. ระบคุวามแตกตา่งของอาชีพ 

  อาชีพตา่ง ๆ ในชมุชน 

-  ค้าขาย         เกษตรกรรม 

-   รับจ้าง 

-   รับราชการ  พนกังานของรัฐ 

-  อาชีพอิสระ             

  ความแตกตา่งของอาชีพ   

-  รายได้      ลกัษณะงาน 

-   ประเภทกิจการ                 

  ข้อควรค านึงเก่ียวกบัอาชีพ 

-  ท างานไมเ่ป็นเวลา 

-  การยอมรับนบัถือจากสงัคม 

-  มีความเส่ียงตอ่ชีวติสงู               

ป. 6  1.  ส ารวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ 
  2. ระบุความรู้  ความสามารถ   และคณุธรรมท่ี
สมัพนัธ์กับอาชีพท่ีสนใจ 
 
 
 

  การส ารวจตนเอง 

-  ความสนใจ  ความสามารถ และทกัษะ 

  คณุธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 

-  ความซ่ือสตัย์ 

-  ความขยนั  อดทน 

-   ความยตุธิรรม 

-  ความรับผดิชอบ                
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โครงสร้างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 
 

ระดับชัน้ 
 

รหัสวิชา 
 

จ านวนคาบ/สัปดาห์ (คาบละ 50 นาที) 

ป. 1  ง  11111 1 
ป. 2 ง 1211 1 
ป. 3 ง 1311 1 
ป. 4 ง 14111 2 
ป. 5  ง 15111 2 
ป. 6 ง 16111 2 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
ค าอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ปีการศึกษา 2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

รหัสวิชา ง  11111   ช่ือวิชา การงานอาชีพ 
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์   จ านวน 36 คาบ / ปี 

ค าอธิบายรายวิชา  

วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน)   เป็นวชิาท่ีปลกูฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน  รักการท างาน  
พึง่พาตนเองได้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคณุธรรม  มีเจตคติท่ีดีตอ่การท างาน  มีทกัษะและประสบการณ์ใน
การท างาน   โดยการศกึษาให้เกิดความรู้   ความเข้าใจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ คือบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และ
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกท่ีมีตอ่ครอบครัว   การจดัการงานประจ าวนั  การท าความสะอาดและการดแูลรักษา
อุปกรณ์ของใช้สว่นตวั  ได้แก่  การล้างแก้วน า้   การจัดตะกร้าของใช้  การจดักระเป๋านกัเรียน  การจดัเตรียม
กลอ่งสแีละกลอ่งดินสอ  การท าความสะอาดโต๊ะเรียน  และการซกัผ้าเช็ดโต๊ะ  การท าความสะอาดสถานท่ี
สว่นรวมอยา่งงา่ย ๆ  ได้แก่  การท าความสะอาดห้องเรียน  การจดัโต๊ะเก้าอี ้ และการจดัชัน้หนงัสอื   การ
ช่วยเหลอืงานบ้านตามวยัและความสามารถ   ได้แก่   การหยิบของให้ผู้ใหญ่   การจดัเก็บของเลน่   การ
ต้อนรับผู้มาเยือนเบือ้งต้น  การเตรียมอาหารอยา่งงา่ย  ได้แก่  การล้างและเด็ดผกั  การล้างและปอก
ส้มเขียวหวาน   เสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   ได้แก่   การพบัผ้าเช็ดหน้า   การร้อยและผกูเชือกรองเท้านกัเรียน   
การล้างและท าความสะอาดรองเท้าแตะ   โดยเน้นความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  วิธีการ   และขัน้ตอน
การปฏิบติังานตามกระบวนการการท างาน  ตลอดจนเห็นความส าคญัและประโยชน์ในการท างาน  แล้วน า
ความรู้  ความเข้าใจมาใช้  มีการวางแผน  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการท างาน  จากแหลง่ความรู้ตา่ง 
ๆ และแก้ปัญหางา่ยๆ  ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
 

วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็นวิชาท่ีปลูกฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน  รักการท างาน  
พึ่งตนเองได้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคุณธรรม   มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีจิตส านึกในการใช้พลงังาน  
ทรัพยากร  และสิง่แวดล้อม  โดยศกึษาให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ คือความส าคญัของการเกษตร  
เคร่ืองมือเกษตร  ได้แก่ บวัรดน า้  ถงัน า้  สายยาง  การดูแลพืช  การคดัเลือกเมล็ด  และการเพาะเมล็ด  เห็น
คณุคา่และความส าคญัของอาชีพเกษตรกรรม  และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธี  โดยเน้นความรู้  ความ
เข้าใจ  ความหมาย  วิธีการ  กระบวนการท างาน  ตลอดจนเห็นความส าคญัประโยชน์ในการท างาน  และน า
ความรู้  ความเข้าใจนัน้มาใช้  มีการวิเคราะห์งาน  วางแผน  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลู  เก่ียวกบัการท างานจาก
แหลง่ความรู้ตา่ง ๆ  สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ 
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รหัสตัวชีว้ัด  
 ง 1.1 ป. 1/1 บอกวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง  
 ง 1.1 ป. 1/2 ใช้วสัดอุุปกรณ์และเคร่ืองมืองา่ยๆในการท างาน 
 ง 1.1 ป. 1/3 ท างานเพื่อช่วยเหลอืตนเองอยา่งกระตือรือร้นและตรงเวลา 
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เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ (งานบ้าน)    ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้  6  หน่วย เวลา   36  คาบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

งานธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

เร่ืองที่ 1  งานจดัการประจ าวนั 

1. งานจดัการกบัตนเองในชีวติประจ าวนั 

บ้านและชีวติความเป็นอยู่ในบ้าน 

เร่ืองที่  1.  บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในครอบครัว 

เร่ืองที่  2.  การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 
1. การท าความสะอาดของใช้  ได้แก่  แก้วน า้  ขนัน า้  สบู ่ 
และกลอ่งสบู ่ หวี  กระจก  กระป๋องแปง้  แปรงสีฟัน 
2. การท าความสะอาดสถานท่ี ได้แก่  การกวาดพืน้ห้อง  
เช็ดช่องของใช้โต๊ะ  เก้าอี ้ ชัน้วางของ  กระดานด า 

เร่ืองที่  3  การจดัตกแตง่ของใช้และสถานท่ี 

1.  การจดัชอ่งของใช้ 
2.  การจดักลอ่งดนิสอ 
3.  การจดักระเป๋าหนงัสือ 
4.  การจดัแจกนัดอกไม้ 
5.  การจดัชัน้วางของ 
6.  การจดัโต๊ะ  เก้าอี ้
7. การเก็บของเลน่ 

เร่ืองที่  4  การบริการในบ้าน 
1.  การช่วยหยิบของให้ผู้ใหญ่ 
2.  การต้อนรับผู้มาเยือน 
  - การท าความเคารพ  กล่าวทกัทาย  ผู้มาหา  เชิญให้นัง่  
น าน า้มาให้ดื่ม 

อาหารและโภชนากร 

เร่ืองที่  1  การเตรียม  ประกอบปรุงอาหาร 
เร่ืองที่  2  การช่วยจดัโต๊ะอาหารท่ีบ้าน 
เร่ืองที่  3  การเลือกและการซือ้อาหาร 
เร่ืองที่  4  การเตรียมอาหาร 

1.  การล้างและเดด็ผกั  ได้แก่  ใบ  โหระพา  กระเพรา  ใบ
ต าลงึ  ถัว่งอก 

 
2 
 
 

2 
4 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

10 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา(คาบ) 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 

2.  การล้างและปอกส้มเขียวหวาน 
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
เร่ืองที่ 1  การเลือก  จดัเคร่ืองแตง่กาย และการแตง่กาย 

1.  การสวมและถอดเสือ้ผ้าและรองเท้า  ได้แก่  ชุดนักเรียน  
ชดุพลศกึษา  เสือ้กนัเปือ้น  ชดุวา่ยน า้  รองเท้าพลศกึษา 
2.  การแขวนเสือ้ผ้ากบัไม้แขวน 
3.  การพบัผ้า 
4.  การร้อยเชือกรองเท้า 

เร่ืองที่  2  การซกัผ้าและท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย 
1.  การซกัผ้าเช็ดหน้า 
2.  การล้างรองเท้าแตะ 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

เร่ืองที่  1  เคร่ืองใช้ในบ้านท่ีจ าเป็น 
- ช่ือ 
- รูปร่างลกัษณะ 
- ประโยชน์ 

งานช่างและงานประดษิฐ์ 
1. การประดษิฐ์นกจากกระดาษ และวสัดเุหลือใช้ 
2. การประดษิฐ์แมลงเตา่ทองจากกระดาษและวสัดเุหลือใช้ 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

 
 

4 
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เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ (งานเกษตร)   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้  2  หน่วย เวลา   16  คาบ 
 

หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

การปลูกพืช 

เร่ืองที่ 1  ความส าคญัของการเกษตร 
1.  ความหมายของการเกษตร 
2.  ความส าคญัของการเกษตร 
3.  ประโยชน์ของการเกษตร 

เร่ืองที่  2  เคร่ืองมือเกษตร 
1. บวัรดน า้ 
2. ถงัน า้ 
3. สายยาง 

             - วธีิใช้ 
      - การเก็บรักษา 

เร่ืองที่  3  การดแูลรักษาพืช 
1.  การให้น า้ 
     - ประโยชน์และวธีิการ 

เร่ืองที่  4  การขยายพนัธุ์พืชและการปลกูพืช 
1.  การคดัเลือกเมล็ดพนัธุ์  โดย  วิธีการสงัเกต  และวิธี
ใสล่งในน า้ 
2.  การเพาะเมลด็ 
     - วสัดท่ีุใช้ในการเพาะเมลด็ 
     - วธีิการเพาะเมลด็พืช ได้แก่  เมลด็ถัว่  เมลด็ข้าวโพด 

การเลีย้งสัตว์ 

เร่ืองที่  1 การเลีย้งสตัว์ 
1.  บอกช่ือสตัว์น า้ท่ีนิยมเลีย้งไว้ขาย 

 
2 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 
 

4 

 
วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.  วิธีการจัดการเรียนรู้  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.1  จดัการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพฒันาตามศกัยภาพผู้ เรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องมีทัง้  ความรู้  
ทกัษะและกระบวนการและเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยม) 
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1.2  การจดัการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน  โดยแตล่ะงานจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างการเรียนรู้ของ
กลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7  หวัข้อ  คือ 

   1.2.1  ความหมายของงาน 
    1.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    1.2.3  มีทฤษฎีสนบัสนนุหลกัการท างาน 
    1.2.4  วิธีการและขัน้ตอนของการท างาน 
    1.2.5  กระบวนการท างาน  การจดัการ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2.6  การน าเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  การสร้างและพฒันา
ผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 
    1.2.7  คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมในการท างานและประกอบอาชีพ 
ผู้สอนสามารถสอนแตล่ะงานครบหรือไม่ครบทัง้  7 หวัข้อก็ได้  ขึน้อยู่กับลกัษณะงานแต่จะต้องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้านความรู้  ด้านทกัษะและกระบวนการ  และด้านเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และ  คา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้  โดยผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวน  คณุธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยม  จากสาระภายในกลุม่มาบูรณาการกันได้  หรือน าสาระจากกลุม่การเรียนรู้อ่ืน ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ 

1.4  จัดการเรียนรู้ได้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  โดยจัดในสถานท่ีปฏิบัติงาน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  แล้วแตค่วามพร้อมและความเหมาะสม 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยการก าหนดงานท่ีมีความหมายกบัผู้ เรียน 
1.6  จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อุปนิสยั

สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 
 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มีขัน้ตอนอยา่งน้อย  4  ขัน้ตอน  คือ 

    1.1  ขัน้ศกึษาและวิเคราะห์งาน 
    1.2  ขัน้วางแผน 
    1.3  ขัน้ปฏิบติั 
    1.4  ขัน้ประเมินและปรับปรุง 

2.  การเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้า  แล้วน าเสนอตอ่ผู้สอนและเพื่อน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยครูเป็นผู้สร้างกิจกรรม  ให้นกัเรียนได้ปฏิบติั   
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4.  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน   เพื่อน าไปสู่หลกัการหรือแนวความคิดของสิ่งท่ีเรียนรู้  และ
น าไปใช้กบักิจกรรม  หรือสถานการณ์ใหม่ตอ่ไป 

5.  การเรียนรู้จากการท างานกลุม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการตา่งๆ ได้แก่  กระบวนกลุม่  การ
บวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นต้น 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้มีดงันี ้
1. ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  ประสบความส าเร็จ 

ในงานและอาชีพท่ีอยูใ่นชุมบน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
2. แหลง่วิทยาการ  ได้แก่  สถาบนั  องค์การ  หนว่ยงาน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิชาการทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 
3. สถานประกอบการ  สถานประกอบวิชาชีพอิสระ  โรงงานอุตสาหกรรม  หนว่ยงาน 

ให้บริการความรู้  ฝึกอบรม  เก่ียวกบังานและอาชีพตา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท้องถ่ิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  อุทยานแหง่ชาติ  สวนสตัว์  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภณัฑ์  

เป็นต้น  
5.  สือ่สิง่พิมพ์ตา่ง  เช่นวารสาร  แผน่พบั  หนงัสอืพิมพ์  ต ารา  เป็นต้น 
6.  สือ่อิเลค็ทรอนิกส์  เช่น  อินเตอร์เน็ต  ซีดี –รอม  วีดิทศัน์  เป็นต้น  

การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผล  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการวดัและประเมินทัง้ด้านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน)  ด้านทกัษะกระบวนการ  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยม  
และเจตคติ)  โดยใช้วิธีประเมินท่ีหลากหลาย  เชน่  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบติั  การ
วดัความรู้ด้วยการทดสอบ  ในการประเมินแตล่ะด้าน  คิดเป็นสดัสว่น  ดงันี ้  

คณุลกัษณะ    :    ทกัษะกระบวนการ    :    ผลสอบ / ผลงาน 
                                    1        :                   2             :                1   

โดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านคุณลักษณะ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
  
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้ 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.1  ตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.1.1 ตัง้ใจเรียน 
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  4.1.2 เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียน 

        4.1.3 มีสว่นร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ 
ข้อที่ 11 มีวินัย 
 11.1 ปฏิบติัตามข้อตกลง  ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครัว  โรงเรียน  และสงัคม 

  11.1.1 ปฏิบติัตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของ    ครอบครัว โรงเรียน สงัคม 

  11.1.2 ตรงเวลาในการปฏิบติักิจกรรมตา่งๆในโรงเรียน 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยให้มีการประเมินทัง้อาจารย์  เพื่อน  และตนเอง 
ด้านทักษะกระบวนการ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
 1.   ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอน  

2.   มีความคลอ่งแคลว่ในการท างาน 
3.   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 
4.   มีทกัษะในการดแูลและเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบประเมินด้าน
ทกัษะกระบวนการ 
ด้านผลสอบ และ หรือ ผลงาน 
 ผลสอบ  ได้จากการท าคะแนนในการท าแบบทดสอบแตล่ะเร่ือง  เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย  (โดย
จะเร่ิมท าการทดสอบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6)  

 ผลงาน  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
 1.   ความถกูต้อง  ได้แก ่
  1.1  ผลงานถกูต้องตามหลกัการ 
     1.2  ผลงานถกูต้องตามแบบหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.   ความสะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลงานสะอาด 
  2.2  ผลงานเรียบร้อย  และสวยงาม 
 3.   ความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 
  3.1  ออกแบบชิน้งานได้แปลกใหม่และเหมาะสม 
  3.2  ดดัแปลงรูปแบบของงาน และ หรือวิธีการ  ขัน้ตอนในการท างานได้อยา่งเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
รหัสวิชา ง 12111 ช่ือวิชา การงานอาชีพ 

เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ จ านวน  36  คาบ / ปี 

ค าอธิบายรายวิชา  

วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นวชิาท่ีปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว  การพึง่ตนเอง  โดย
ศกึษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  และการเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  มี
จิตส านกึรับผิดชอบตอ่ครอบครัว   โดยศกึษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ คือ  การจดัการ
และการบนัทกึกิจวตัรประจ าวนั  การบนัทกึการใช้จ่ายของตนเองแตล่ะวนั   การดแูลรักษาบ้าน   การท า
ความสะอาดของใช้และสถานท่ี  ได้แก่  การท าความสะอาดของใช้ประจ าวนั เช่น แก้วน า้   ท่ีรองแก้ว  การซกั
ผ้าเช็ดโต๊ะ  การเช็ดถพูืน้ห้อง  ผนงัห้อง  ประต ู หน้าตา่ง  การเก็บขยะในบริเวณตา่งๆ  การจดัตกแตง่ของใช้
และสถานท่ี  ได้แก่  การจดักลอ่งเคร่ืองเขียน  การจดักระเป๋าหนงัสอื  การจดัแจกนัดอกไม้  การจดัโต๊ะเก้าอี ้ 
การจดัชัน้วางของและชัน้วางหนงัสอื  การบริการในบ้าน  ได้แก่  การกรอกน า้ใสข่วด  และรินน า้จากขวด  การ
บริการรินน า้ให้ผู้ใหญ่  อาหารและโภชนาการ  ได้แก่  การเตรียม   ประกอบ  และปรุงอาหาร  ได้แก่  การปอก
ไขต้่ม  การเด็ดผกับุ้ง  การประกอบอาหารส าเร็จรูป  การทาหน้าขนมปัง  การผสมน า้หวาน   การชงเคร่ืองด่ืม
ส าเร็จรูป  มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกนั  การจดัและเก็บโต๊ะอาหารอยา่งงา่ย   การพบักระดาษ
เช็ดปาก  การเลอืกใช้เคร่ืองแตง่กายให้เหมาะกบัโอกาสและสถานท่ี   งานออกแบบและเทคโนโลยี  ได้แก่   
การศกึษาเคร่ืองใช้เก่ียวกบังานบ้านเบือ้งต้น  และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่  ถกูวิธี  โดยเน้น  ความรู้และน า
ความรู้ความเข้าใจ  นัน้มาใช้ในการวิเคราะห์  วางแผน  ค้นคว้า   รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบังาน  จากแหลง่
ความรู้ตา่งๆ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ด้วยวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อปรับปรุงการท างานให้ดีขึน้ต่อไป 

 
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็นวชิาท่ีปลกูฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน  รักการท างาน   

พึง่ตนเองได้  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคณุธรรมมีเจตคติท่ีดีตอ่งานอาชีพ  มีจิตส านกึในการใช้พลงังาน  
ทรัพยากร   และสิง่แวดล้อม  มีทกัษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสจุริต  และศกึษาให้เกิดความ
เข้าใจในเร่ืองความส าคญัของการเกษตร  เคร่ืองมือเกษตร   ดินและปุ๋ ย  การปลกูพืช    และอาชีพท่ีสจุริต  
โดยเน้นขัน้ตอนการปฏิบติังานตามกระบวนการการท างาน  มีการวิเคราะห์  วางแผน  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลู
เก่ียวกบัการท างานจากแหลง่ความรู้ตา่ง  ๆ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  เพื่อปรับปรุง
งานให้ดีขึน้ 
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รหัสตัวชีว้ัด  
 ง 1.1 ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์ การท างานเพื่อช่วยเหลอืตนเองและครอบครัว 
 ง 1.1 ป. 2/2 ใช้วสัดอุุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานอยา่งเหมาะสมกบังานและประหยดั 
 ง 1.1 ป. 2/3 ท างานเพื่อช่วยเหลอืตนเองและครอบครัวอยา่งปลอดภยั 
 ง 2.1 ป. 2/1 บอกประโยชน์ของสิง่เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 ง 2.1 ป. 2/2 สร้างของเลน่ของใช้อย่างง่ายโดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ  ลงมือสร้างและประเมินผล 
 ง 2.1 ป. 2/3 น าความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์  เคร่ืองมือท่ีถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ในการสร้างของ
เลน่  ของใช้อยา่งงา่ย 
 ง 2.1 ป. 2/4 มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย ๑ ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ 
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เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ (งานบ้าน)    ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยการเรียนรู้  5  หน่วย เวลา  36   คาบ 
 

หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

บ้านและชีวติความเป็นอยู่ในบ้าน 

เร่ืองที่  1  การสร้างสมัพนัธภาพและบรรยากาศท่ีอบอุ่นใน
ครอบครัว 

เร่ืองที่  2.  การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 
     1.  การท าความสะอาดของใช้  ได้แก่  ถ้วยขนม  จาน ชาม  
ช้อนส้อม  ตะเกียบ  ท่ีรองแก้ว 
      2.  การท าความสะอาดสถานท่ี  ได้แก่  เช็ดพืน้ห้อง  ผนัง
ห้องน า้  ประต ูหน้าตา่ง  เก็บขยะในบริเวณตา่งๆ 
เร่ืองที่  3  การจดัตกแตง่ของใช้และสถานท่ี 

1.  การจดักลอ่งเคร่ืองเขียน 
2.  การจดักระเป๋าหนงัสือ 
3.  การจดัแจกนัดอกไม้ 
4.  การจดัโต๊ะ  เก้าอี ้
5.  การจดัชัน้วางของ 

เร่ืองที่  4  การบริการในบ้าน 
1.  การกรอกน า้ใสข่วดและรินน า้จากขวด 
2.  การบริการน า้ดื่มให้ผู้ใหญ่ 

อาหารและโภชนากร 

เร่ืองที่  1  การพบัผ้าเช็ดปาก 
เร่ืองที่  2  การจดัและเก็บโต๊ะอาหารอย่างง่าย 
เร่ืองที่  3  มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกนั 
เร่ืองที่  4  การเตรียมประกอบและปรุงอาหาร 

1.  การปอกไขต้่มและผา่ด้วยด้ายและเคร่ืองตดัไข่ 
2.  การประกอบอาหารส าเร็จรูป 
3.  การทาหน้าขนมปัง  ได้แก่  แยม  พริกเผา 
4.  การผสมน า้หวาน  หรือ  น า้ผลไม้ส าเร็จรูป 
5.  การชงเคร่ืองดื่มส าเร็จรูป  เช่น  ไมโล  โอวลัตนิ 
6.  การเดด็ผกับุ้ง 
 

 

 
2 
 
4 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
2 
2 
12 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
เร่ืองที่ 1  การเลือก  จดัเคร่ืองแตง่กาย และการแตง่กาย 

1.  การเลือกเคร่ืองแตง่กายให้เหมาะกบัสภาพอากาศ 
2.  การพบัผ้าเชด็หน้า 
3.  การพบัเสือ้ 

เร่ืองที่  2  การซกัผ้าและท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย 
1.  การซกัถงุใสข่อง  ได้แก่  ถงุใสอ่ปุกรณ์พลศกึษา 
2.  การซกัผ้าเช็ดโต๊ะ 
3.  การล้างรองเท้าแตะ 

เร่ืองที่ 3  การเย็บผ้าด้วยมือ 

1.  อุปกรณ์ในการเย็บผ้าด้วยมือ  ได้แก่  เข็ม  ด้าย  
กรรไกร 
2.  การเย็บผ้าด้วยมือ  ได้แก่  การสนเข็ม  การเนา(ยังไม่
ต้องหยดุด้ายและขมวดปมด้าย) 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

เร่ืองที่ 1  เคร่ืองใช้เก่ียวกบังานบ้าน 

- ช่ือ 
- รูปร่างลกัษณะ 
- ประโยชน์ 

งานธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

เร่ืองที่  1  งานจดัการประจ าวนั 
1.  งานจดัการและบนัทึกกิจวตัรประจ าวนั 

      2.  งานจดัการและบนัทึกคา่ใช้จ่ายของตนเองในแตล่ะวนั 

6 
 
 
 
 

6 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
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      เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ (งานเกษตร) ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 

หน่วยการเรียนรู้  3  หน่วย เวลา  20  คาบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

การปลูกพืช 

เร่ืองที่ 1  เคร่ืองมือการเกษตร 
1.  ช้อนปลกู 
2.  ส้อมพรวน 
3.  ไม้พรวน 

- วธีิใช้และการเก็บรักษา 
เร่ืองที่  2  ปุ๋ ย 

1.  ความหมายของปุ๋ ย และประโยชน์ของปุ๋ ย 
เร่ืองที่  3  ดนิส าหรับปลกูพืช 

1.  ดนิท่ีเหมาะสมในการปลกูพืช 
     - เป็นดนิร่วน 
     - เก็บความชืน้และระบายน า้ได้ 

เร่ืองที่  4  การดแูละรักษาพืช 
1.  การพรวนดนิ 
     - ประโยชน์และวธีิการ 

เร่ืองที่ 5  การขยายพันธ์ุและการปลูกพืช 
1.  การปลกูพืชโดยใช้เมลด็ 
2.  การปลกูผกับุ้ง  การปลกูดาวกระจาย 
     - การเตรียมเมลด็พนัธุ์ 
     - การเตรียมภาชนะปลกู 
     - การเตรียมดนิปลกู 
     - วธีิปลกู 
     - การดแูลรักษา 

งานอาชีพ 

เร่ืองที่  1  งานอาชีพสจุริต 
        1. งานอาชีพสจุริต 

 
2 

 
 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.  วิธีการจัดการเรียนรู้  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.1  จดัการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพฒันาตามศกัยภาพผู้ เรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องมีทัง้  ความรู้  
ทกัษะและกระบวนการและเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยม) 
 1.2  การจดัการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน  โดยแตล่ะงานจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างการเรียนรู้ของ
กลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7  หวัข้อ  คือ 
   1.2.1  ความหมายของงาน 
    1.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    1.2.3  มีทฤษฎีสนบัสนนุหลกัการท างาน 
    1.2.4  วิธีการและขัน้ตอนของการท างาน 
    1.2.5  กระบวนการท างาน  การจดัการ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2.6  การน าเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  การสร้างและพฒันา
ผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 
    1.2.7  คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมในการท างานและประกอบอาชีพ 
ผู้สอนสามารถสอนแตล่ะงานครบหรือไม่ครบทัง้  7 หวัข้อก็ได้  ขึน้อยู่กับลกัษณะงานแต่จะต้องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้านความรู้  ด้านทกัษะและกระบวนการ  และด้านเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และ  คา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้  โดยผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวน  คณุธรรม  จริยธรรม  และ
คา่นิยม  จากสาระภายในกลุม่มาบูรณาการกนัได้  หรือน าสาระจากกลุม่การเรียนรู้อ่ืน ๆ มาบูรณาการกบั
สาระของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ 

1.4  จดัการเรียนรู้ได้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  โดยจดัในสถานท่ีปฏิบติังาน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  แล้วแตค่วามพร้อมและความเหมาะสม 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยการก าหนดงานท่ีมีความหมายกบัผู้ เรียน 
1.6  จดัการเรียนรู้โดยค านงึถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อุปนิสยั

สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 
 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มีขัน้ตอนอยา่งน้อย  4  ขัน้ตอน  คือ 

    1.1  ขัน้ศกึษาและวิเคราะห์งาน 
    1.2  ขัน้วางแผน 
    1.3  ขัน้ปฏิบติั 
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    1.4  ขัน้ประเมินและปรับปรุง 
2.  การเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้า  แล้วน าเสนอตอ่ผู้สอนและเพื่อน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยครูเป็นผู้สร้างกิจกรรม  ให้นกัเรียนได้ปฏิบติั   
4.  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั   เพื่อน าไปสูห่ลกัการหรือแนวความคิดของสิง่ท่ีเรียนรู้  และ

น าไปใช้กบักิจกรรม  หรือสถานการณ์ใหม่ตอ่ไป 
5.  การเรียนรู้จากการท างานกลุม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการตา่งๆ ได้แก่  กระบวนกลุม่  การ

บวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นต้น 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้มีดงัตอ่ไปนี ้
4. ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  ประสบความส าเร็จ 

ในงานและอาชีพท่ีอยูใ่นชุมบน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
5. แหลง่วิทยาการ  ได้แก่  สถาบนั  องค์การ  หนว่ยงาน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิชาการทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 
6. สถานประกอบการ  สถานประกอบวิชาชีพอิสระ  โรงงานอุตสาหกรรม  หนว่ยงาน 

ให้บริการความรู้  ฝึกอบรม  เก่ียวกบังานและอาชีพตา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท้องถ่ิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  อุทยานแหง่ชาติ  สวนสตัว์  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภณัฑ์  

เป็นต้น  
5.  สือ่สิง่พิมพ์ตา่ง  เช่นวารสาร  แผน่พบั  หนงัสอืพิมพ์  ต ารา  เป็นต้น 
6.  สือ่อิเลค็ทรอนิกส์  เช่น  อินเตอร์เน็ต  ซีดี –รอม  วีดิทศัน์  เป็นต้น  

การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผล  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการวดัและประเมินทัง้ด้านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน)  ด้านทกัษะกระบวนการ  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยม  
และเจตคติ)  โดยใช้วิธีประเมินท่ีหลากหลาย  เชน่  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบติั  การ
วดัความรู้ด้วยการทดสอบ  ในการประเมินแตล่ะด้าน  คิดเป็นสดัสว่น  ดงันี ้  

คณุลกัษณะ    :    ทกัษะกระบวนการ    :    ผลสอบ / ผลงาน 
                                    1        :                   2             :                1   

โดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านคุณลักษณะ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
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  ข้อที่ 3.  คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 3.2  มีจินตนาการ 
        3.2.1 คาดการณ์และก าหนดเปา้หมายในอนาคต   ได้อยา่งมีเหตผุล 
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้ 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.1  ตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.1.1 ตัง้ใจเรียน 
  4.1.2 เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียน 

        4.1.3 มีสว่นร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ 
ข้อที่ 9 ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้ 
 9.1 ท างานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 9.1.1 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
 9.1.3 ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
 
เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยให้มีการประเมินทัง้อาจารย์  เพื่อน  และตนเอง 
ด้านทักษะกระบวนการ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
 1.   ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอน  

2.   มีความคลอ่งแคลว่ในการท างาน 
3.   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 
4.   มีทกัษะในการดแูลและเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบประเมินด้าน
ทกัษะกระบวนการ 
ด้านผลสอบ และ หรือ ผลงาน 
 ผลสอบ  ได้จากการท าคะแนนในการท าแบบทดสอบแตล่ะเร่ือง  เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย  (โดย
จะเร่ิมท าการทดสอบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6)  

 ผลงาน  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
 1.   ความถกูต้อง  ได้แก ่
  1.1  ผลงานถกูต้องตามหลกัการ 
     1.2  ผลงานถกูต้องตามแบบหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 2.   ความสะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลงานสะอาด 
  2.2  ผลงานเรียบร้อย  และสวยงาม 
 3.   ความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 
  3.1  ออกแบบชิน้งานได้แปลกใหม่และเหมาะสม 
  3.2  ดดัแปลงรูปแบบของงาน และ หรือวิธีการ  ขัน้ตอนในการท างานได้อยา่งเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
รหัสวิชา ง 13111  ช่ือวิชา การงานอาชีพ    
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ จ านวน  36  คาบ / ปี  

ค าอธิบายรายวิชา 

วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นวิชาท่ีปลกูฝังคณุลกัษณะด้านความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ครอบครัว  
รู้จกัพึง่ตนเอง  เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  หน้าที่ของสมาชิกท่ีมีตอ่ครอบครัว  มีจิตส านกึ
รับผิดชอบตอ่ครอบครัว   โดยศกึษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ คือ   การดแูลรักษาบ้าน   
การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี  ได้แก่  การจดัตกแตง่ห้อง  และโต๊ะท างาน  การบริการในบ้าน  ได้แก่  
การรับโทรศพัท์และจดบนัทกึข้อความ  การต้อนรับผู้มาเยือน    อาหารและโภชนาการ  ได้แก่  มารยาทใน
การรับประทานอาหาร  การพบัผ้าเช็ดปากอยา่งงา่ย  วธีิการรับประทานอาหารแบบนัง่โต๊ะ  การรู้จกัแหลง่
อาหารท่ีควรเลอืกซือ้รับประทาน   การย าอยา่งงา่ย การท าขนมปังโรล  ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย   ได้แก่  การ
พบัและการจดัเก็บเสือ้ผ้าเข้าตู้ เสือ้ผ้า  การท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย  ได้แก่  การซกัถงุเท้า   การเย็บผ้า  
ได้แก่ อุปกรณ์ในการเย็บผ้าด้วยมือ  การเย็บผ้าด้วยมือ  ได้แก่  การสนเข็ม การขมวดปมด้าย  การเนา  และ
การหยดุด้วย  โดยท างานบนพืน้ฐานของความรู้ความเข้าใจความหมาย  วธีิการ   และขัน้ตอนการปฏิบติังาน
ตามกระบวนการการท างาน  ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่และถกูวิธี   เห็นความส าคญั  และประโยชน์
ของการท างาน  แล้วน าความรู้  ความเข้าใจนัน้มาวิเคราะห์  วางแผน  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลู  เก่ียวกบัการ
ท างานจากแหลง่ความรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อการท างานอยา่งมีกระบวนการ 

 
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร)   เป็นวิชาท่ีปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน  มี

จิตส านกึในการใช้ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมให้คุ้มคา่  ถกูวธีิ  ประหยดั  มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  
ประณีต  สะอาด  เป็นระเบียบในการท างาน  มีคณุธรรม  และเจตคติท่ีดีตอ่งานอาชีพ  โดยให้ผู้ เรียนได้ศกึษา  
ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูในรูปแบบท่ีเหมาะสม  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทกัษะและ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบังานเกษตรทัง้ทางด้านการปลกูพืชและการเลีย้งสตัว์  ทางด้านการ
ปลกูพืช  ได้แก่  การใช้   การเก็บรักษาเคร่ืองมือการเกษตร  ได้แก่  เสยีมเลก็  ส้อมพรวน  ช้อนปลกู  บวัรดน า้   
การขยายพนัธ์ุพืชและการปลกูพืช  ได้แก่  การปลกูพืชโดยใช้เมลด็  เช่น  พริก  บานไม่รู้โรย  ดาวเรือง   
ดาวกระจาย   ทานตะวนั  บานช่ืน  หงอนไก่  ทางด้านการเลีย้งสตัว์น า้  ได้แก่  การเลีย้งปลาสวยงาม  เช่น  
ปลาทอง  ปลาสอด  ปลาหางนกยงู  การน าของเสยีจากการเลีย้งสตัว์น า้มาใช้ประโยชน์  ตลอดจนผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเลีย้งสตัว์น า้  ทางด้านงานอาชีพ  เน้นประโยชน์ของอาชีพสจุริต    และให้มีความรู้  ความเข้าใจ
ในหลกัการ  วิธีการ  ขัน้ตอนการปฏิบติังาน   ปฏิบติังานตามกระบวนการท างาน   จนเกิดทกัษะ   และเห็น
ความส าคญั  ประโยชน์ของการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์  วางแผน  และปรับปรุงการท างานให้
ดีขึน้   
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รหัสตัวชีว้ัด  
 ง 1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลอืตนเอง  ครอบครัว  และ
สว่นรวม 
 ง 1.1 ป. 3/2 ใช้วสัด ุ อุปกรณ์  และเคร่ืองมือตรงกบัลกัษณะงาน 
 ง 1.1 ป. 3/3 ท างานอยา่งเป็นขัน้ตอนตามกระบวนการท างานด้วยความสะอาด  รอบคอบ  และ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 ง 2.1 ป. 3/1 สร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  โดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  รวบรวม
ข้อมลูโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ  ลงมือสร้างและประเมินผล 
 ง 2.1 ป. 3/2 เลอืกใช้สิง่ของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค์ 
 ง 2.1 ป. 3/3 มีการจดัการสิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยการน ากลบัมาใช้ซ า้ 
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       เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ (งานบ้าน)    ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  

หน่วยการเรียนรู้  4  หน่วย เวลา  50   คาบ 
 

หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
1 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

งานธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

เร่ืองที่ 1  การออมทรัพย์ 

บ้านและชีวติความเป็นอยู่ในบ้าน 
เร่ืองที่  1.  การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 

1.  การท าความสะอาดของใช้  ได้แก่  กล่องดินสอ  กระเป๋า
หนงัสือ  แจกนั  กะละมงั  ท่ีคัน้น า้ส้ม  เขียง  มีด  ขวดน า้ 

         2.  การท าความสะอาดสถานท่ี  ได้แก่  ขดัพืน้ห้อง  ระเบียง 
เร่ืองที่  2  การจดัตกแตง่ของใช้และสถานท่ี 

1.  การจดัตกแตง่ห้องและโต๊ะท างาน 
เร่ืองที่  3  การบริการในบ้าน 

1.  การรับโทรศพัท์และจดบนัทึกข้อความ 
2.  การต้อนรับผู้มาเยือน 
-  การสนทนากบัผู้มาเยือน 

อาหารและโภชนากร 

เร่ืองที่ 1  การเตรียม  ประกอบและปรุงอาหาร 
1.  การล้างปอกและหัน่ผกัประเภทหวั  ได้แก่  แตงกวา 
2.  การคัน้น า้ผลไม้  ได้แก่  น า้มะนาว  น า้ส้ม 
3.  การย าอย่างง่าย  ได้แก่  ย าไส้กรอก  ย าหมยูอ 

เร่ืองที่ 2  การจดัตกแตง่อาหาร 
1. การล้าง  และจดัผลไม้ชนิดท่ีไมต้่องปอกเปลือก 

เร่ืองที่ 4  มารยาทในการับประทานอาหาร 
1.  การพบัผ้าเช็ดปากอย่างง่าย 
2.  วธีิการรับประทานอาหารแบบนัง่โต๊ะ 

ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
เร่ืองที่  1  การพบั  และการจดัเก็บเสือ้ผ้าเข้าตู้เสือ้ผ้า 
เร่ืองที่  2  การซกัผ้า  และท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย 

1.  การซกัถงุเท้า 
2.  การขดัรองเท้าหนงั 
 
 

6 
 

6 
 
 
 

 
4 

 
8 

 
 
 

8 
 

 
 
 

2 
4 

 
 
 

4 
 

6 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 

 

 
 

เร่ืองที่  3  การเย็บผ้าด้วยมือ 
1.  อุปกรณ์ในการเย็บผ้าด้วยมือ  ได้แก่  เข็ม  ด้าย  กรรไกร  
ท่ีสนเขม็ 

       2.  การเย็บผ้าด้วยมือ  ได้แก่  การสนเข็ม การขมวดปมด้าย   
การเนา  การหยดุด้าย 

4 

 

 

 

 

 

       เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ (งานเกษตร)   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  

หน่วยการเรียนรู้  4  หน่วย เวลา  22   คาบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

การปลูกพืช 

เร่ืองที่ 1  เคร่ืองมือการเกษตร 
1. ช้อนปลกู 
2. ส้อมพรวน 
3. บวัรดน า้ 
4. เสียมเลก็ 

- วธีิใช้ และการเก็บรักษา 
เร่ืองที่  2  การขยายพนัธุ์พืชและการปลกูพืช 

1.  การปลกูพืชโยใช้เมลด็  ได้แก่  การปลกูบานไม่รู้โรย  
บานช่ืน  ดาวเรือง  ดาวกระจาย  ทานตะวนั  หงอนไก่ 

- การเตรียมพนัธุ์   
- การเตรียมดนิปลกู 
- วธีิปลกู 
- การดแูลบ ารุงรักษา 

               - การเกบ็เมลด็พนัธุ์ 
การเลีย้งสัตว์ 

เร่ืองที่ 1  การเลีย้งปลาสวยงาม  ได้แก่  ปลาทอง 
1.  การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
2.  การเลีย้งด ู

 
2 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
 
 
3 
 
 
 
4 
 

 
 

3.  การน าของเสียจากการเลีย้งสตัว์  น ามาใช้ประโยชน์ 

4.  ผลกระทบจากการเลีย้งสตัว์น า้ 
หน่วยงานอาชีพ 
เร่ืองที่  1  งานอาชีพสจุริต 

1. ประโยชน์ของงานอาชีพ 

หน่วยการออกแบบเทคโนโลยี 

เร่ืองที่  1  เทคโนโลยีการเกษตร 
1. ความหมายของเทคโนโลยี 
2. การใช้เทคโนโลยีในงานเกษตร 

 
 

4 
 
 

 
4 

 
 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.  วิธีการจัดการเรียนรู้  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.1  จดัการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพฒันาตามศกัยภาพผู้ เรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องมีทัง้  ความรู้  
ทกัษะกระบวนการและเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน  โดยแตล่ะงานจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างการเรียนรู้ของ
กลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7  หวัข้อ  คือ 

   1.2.1  ความหมายของงาน 
    1.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    1.2.3  มีทฤษฎีสนบัสนนุหลกัการท างาน 
    1.2.4  วิธีการและขัน้ตอนของการท างาน 
    1.2.5  กระบวนการท างาน  การจดัการ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2.6  การน าเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  การสร้างและพฒันา
ผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 
    1.2.7  คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมในการท างานและประกอบอาชีพ 
ผู้สอนสามารถสอนแตล่ะงานครบหรือไม่ครบทัง้  7 หวัข้อก็ได้  ขึน้อยู่กับลกัษณะงานแต่จะต้องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้านความรู้  ด้านทกัษะและกระบวนการ  และด้านเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และ  คา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้  โดยผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวน  คณุธรรม  จริยธรรม  และ
คา่นิยม  จากสาระภายในกลุม่มาบูรณาการกนัได้  หรือน าสาระจากกลุม่การเรียนรู้อ่ืน ๆ มาบูรณาการกบั
สาระของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ 
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1.4  จดัการเรียนรู้ได้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  โดยจดัในสถานท่ีปฏิบติังาน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  แล้วแตค่วามพร้อมและความเหมาะสม 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยการก าหนดงานท่ีมีความหมายกบัผู้ เรียน 
1.6  จดัการเรียนรู้โดยค านงึถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อุปนิสยั

สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 
 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก ่
1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มีขัน้ตอนอยา่งน้อย  4  ขัน้ตอน  คือ 

    1.1  ขัน้ศกึษาและวิเคราะห์งาน 
    1.2  ขัน้วางแผน 
    1.3  ขัน้ปฏิบติั 
    1.4  ขัน้ประเมินและปรับปรุง 

2.  การเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้า  แล้วน าเสนอตอ่ผู้สอนและเพื่อน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยครูเป็นผู้สร้างกิจกรรม  ให้นกัเรียนได้ปฏิบติั   
4.  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั   เพื่อน าไปสูห่ลกัการหรือแนวความคิดของสิง่ท่ีเรียนรู้  และ

น าไปใช้กบักิจกรรม  หรือสถานการณ์ใหม่ตอ่ไป 
5.  การเรียนรู้จากการท างานกลุม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการตา่งๆ ได้แก่  กระบวนกลุม่  การ

บวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นต้น 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้มีดงันี  ้
1.  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  ประสบความส าเร็จ 

ในงานและอาชีพท่ีอยูใ่นชุมบน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
2.  แหลง่วิทยาการ  ได้แก่  สถาบนั  องค์การ  หนว่ยงาน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิชาการทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 
3.  สถานประกอบการ  สถานประกอบวิชาชีพอิสระ  โรงงานอุตสาหกรรม  หนว่ยงาน 

ให้บริการความรู้  ฝึกอบรม  เก่ียวกบังานและอาชีพตา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท้องถ่ิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  อุทยานแหง่ชาติ  สวนสตัว์  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภณัฑ์  

เป็นต้น  
5.  สือ่สิง่พิมพ์ตา่ง  เช่นวารสาร  แผน่พบั  หนงัสอืพิมพ์  ต ารา  เป็นต้น 
6.  สือ่อิเลค็ทรอนิกส์  เช่น  อินเตอร์เน็ต  ซีดี –รอม  วีดิทศัน์  เป็นต้น  
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การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผล  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการวดัและประเมินทัง้ด้านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน)  ด้านทกัษะกระบวนการ  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยม  
และเจตคติ)  โดยใช้วิธีประเมินท่ีหลากหลาย  เชน่  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบติั  การ
วดัความรู้ด้วยการทดสอบ  ในการประเมินแตล่ะด้าน  คิดเป็นสดัสว่น  ดงันี  ้  

คณุลกัษณะ    :    ทกัษะกระบวนการ    :    ผลสอบ / ผลงาน 
                                    1        :                   2             :                1   

โดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านคุณลักษณะ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
ข้อที่ 2.  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2  สงัเคราะห์ข้อมลูได้ครอบคลมุถกูต้อง 
                2.2.1 สรุปแนวคิด  หลกัการที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีศกึษาได้   ถกูต้องชดัเจน 
ข้อที่ 3.  คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1  มีความคิดแปลกใหม่  คิดยืดหยุน่และคิดละเอียดลออ 

        3.1.2 ผลติผลงานจากแนวคิดใหม่หรือดดัแปลงจากแนวคิดเดิม 
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้ 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.1  ตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.1.1 ตัง้ใจเรียน 
  4.1.2 เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียน 

        4.1.3 มีสว่นร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ 
ข้อที่ 9 ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้ 
 9.1 ท างานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 9.1.1 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
 9.1.3 ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ข้อที่ 11 มีวินัย 
 11.1 ปฏิบติัตามข้อตกลง  ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครัว  โรงเรียน  และสงัคม 

  11.1.1 ปฏิบติัตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของ    ครอบครัว โรงเรียน สงัคม 

  11.1.2 ตรงเวลาในการปฏิบติักิจกรรมตา่งๆในโรงเรียน 
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คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง 
ข้อที่ 14  มุ่งมั่นในการท างาน 
 14.1  ตัง้ใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

         14.1.1 เอาในใสต่อ่การปฏิบติัหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 14.1.2 ตัง้ใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จอยา่งมีคณุภาพ 

 14.1.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง 
ให้แก่ผู้ อ่ืน 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยให้มีการประเมินทัง้อาจารย์  เพื่อน  และตนเอง 
ด้านทักษะกระบวนการ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
 1.   ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอน  

2.   มีความคลอ่งแคลว่ในการท างาน 
3.   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 
4.   มีทกัษะในการดแูลและเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบประเมินด้าน
ทกัษะกระบวนการ 
ด้านผลสอบ และ หรือ ผลงาน 
 ผลสอบ  ได้จากการท าคะแนนในการท าแบบทดสอบแตล่ะเร่ือง  เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย  (โดย
จะเร่ิมท าการทดสอบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6)  

 ผลงาน  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
 1.   ความถกูต้อง  ได้แก ่
  1.1  ผลงานถกูต้องตามหลกัการ 
     1.2  ผลงานถกูต้องตามแบบหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.   ความสะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลงานสะอาด 
  2.2  ผลงานเรียบร้อย  และสวยงาม 
 3.   ความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 
  3.1  ออกแบบชิน้งานได้แปลกใหม่และเหมาะสม 
  3.2  ดดัแปลงรูปแบบของงาน และ หรือวิธีการ  ขัน้ตอนในการท างานได้อยา่งเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี      ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
รหัสวิชา ง 14111    ช่ือวิชาการงานอาชีพ   
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ จ านวน  72  คาบ / ปี  

 
ค าอธิบายรายวิชา 

วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นวิชาท่ีปลูกฝังลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน รักการท างาน   
สามารถพึ่งพาตนเองได้   มีความสร้างสรรค์  มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้
พลงังาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มีทักษะและประสบการณ์ ในการท างาน  โดยศึกษาให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้  คือ  การท าความสะอาดและตกแตง่บ้าน   ได้แก่  วิธีการท าความสะอาดและ
จดัตกแตง่ห้องนอน การท าความสะอาดของใช้  ได้แก่ หม้อหงุข้าวไฟฟา้  การล้างและหัน่ผกัประเภทใบ  การ
ประกอบอาหารประเภทไข ่ การจดัตกแตง่อาหาร  ได้แก่ การจัดขนมไทย มารยาทในการรับประทานอาหาร  
ได้แก่ การเลอืกเคร่ืองแตง่กายให้เหมาะสมกบัรูปร่าง ผิว วยัและโอกาส  การซกัผ้าและท าความสะอาดเคร่ือง
แตง่กาย ได้แก่ การซกัรองเท้าผ้าใบ การเย็นผ้าด้วยมือ ได้แก่ การเนา  การหยุดด้าย การติดกระดุม 2 รู และ 
4 รู   ด้านเทคโนโลยี   ได้แก่   การศึกษาเร่ืองวิวัฒนาการของเคร่ืองใช้ภายในบ้าน   โดยเน้นขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานตามกระบวนการการท างาน   จนเกิดทกัษะ   และเห็นความส าคญั  ประโยชน์ของการท างานเพื่อ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์  วางแผน  และปรับปรุงและพฒันาการท างานให้ดีขึน้   

 
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็นวิชาท่ีปลกูฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน รักการท างาน   

พึ่งพาตนเองได้    มีความคิดสร้างสรรค์    มีคุณธรรม   มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  มีจิตส านึกในการใช้
พลงังานทรัพยากร และสิง่แวดล้อม    โดยศกึษาให้เกิดความรู้   ความเข้าใจในเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมืองาน
เกษตร ได้แก่ ช้อนปลกู เสียม บวัรดน า้ ให้เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบติั  รู้จักเก็บบ ารุงรักษาเคร่ืองมือให้มีอายุ
การใช้งานนาน   ศกึษาความหมาย    ประเภท   และวิธีการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยอนินทรีย์  การอ่านสตูรปุ๋ ย  
และความส าคญัของธาตุอาหารหลกั   การขยายพนัธ์ุพืชโดยใช้หวัและหน่อ   การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น 
พลดูา่ง  มีการเตรียมพนัธ์ุ วิธีการปลกู   การดแูลรักษา  วสัดอุุปกรณ์ในการท างาน   การดแูลเคร่ืองมือในงาน
เกษตร โดยเน้นขัน้ตอนกระบวนการ  กระบวนการท างาน   มีการวิเคราะห์งาน   วางแผน ค้นคว้า รวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบัการท างานจากแหลง่ความรู้ตา่งๆ  สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาด้วยวิธีท่ีเหมาะสม
เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึน้  
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รหัสตัวชีว้ัด  
 ง 1.1 ป. 4/1 อธิบายเหตผุลในการท างานให้บรรลเุปา้หมาย 
 ง 1.1 ป. 4/2 ท างานบรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้อยา่งเป็นขัน้ตอนด้วยความขยนั  อดทน  รับผิดชอบ  
และซื่อสตัย์ 
 ง 1.1 ป. 4/3 ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างาน 
 ง 1.1 ป. 4/4 ใช้พลงังานและทรัพยากรในการท างานอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ 
 ง 4.1 ป. 4/1 อธิบายความหมายและความส าคญัของอาชีพ 

 
เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน)                                 ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4                                   
หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย                                        เวลา   32  คาบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (คาบ) 

1 หน่วยบ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน  
 เร่ือง...การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 2 

 1.  การท าความสะอาดบ้าน  
     -  วธีิท าความสะอาด  
      - เคร่ืองมือท าความสะอาดและการเก็บรักษา  
 เร่ือง...การจดัตกแตง่ของใช้และสถานท่ี 2 
 1. การจดัตกแตง่ห้องนอน  

     - ห้องนอนท่ีถกูสขุลกัษณะ  
     - หลกัการรักษาความสะอาดห้องนอน  

     - การจดัเก็บท่ีนอน  
2 หน่วยผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  
 เร่ือง...การเลอืกจดัเคร่ืองแตง่กายและการแตง่กาย  4 
 1.  การเลอืกเคร่ืองแตง่กายให้เหมาะสม  
 -  เหมาะสมกบัสผิีว  
 -  เหมาะสมกบัรูปร่าง  
 -  เหมาะสมกบัวยั  
 -  เหมาะสมกบัสถานท่ีและโอกาส  

 เร่ือง...การซกัและท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย 2 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (คาบ) 
 1. การซกัรองเท้าผ้าใบ และรองเท้ายาง  

      - อุปกรณ์การซกั  

       ขัน้ตอนการท าความสะอาด  

 เร่ือง...การซกัและท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย 2 
 1. การซกัรองเท้าผ้าใบ และรองเท้ายาง  
      - อุปกรณ์การซกั  
      - ขัน้ตอนการท าความสะอาด  
 เร่ือง...การเย็บผ้าด้วยมือ 4 
 1.  เคร่ืองใช้ในการเย็บผ้า  
 2. การซอ่มแซมเสือ้ผ้าอยา่งงา่ย  
       - การเนา  
       - การเย็บกระดมุ 2 รู  
       - การเย็บกระดมุ 4 รู  
 หน่วยบ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน  
 เร่ือง...การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 2 
 1. การท าความสะอาดเคร่ืองใช้ในครัว  
3. หน่วยอาหารและโภชนาการ  
 เร่ือง...การเลอืกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืม 2 
 1. การเลอืกบริโภคอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีคณุคา่  
 ทางโภชนาการ  

 เร่ือง...การเตรียมประกอบและปรุงอาหาร  
     - ประโยชน์ของการประกอบอาหาร  
      - หลกัการประกอบอาหาร  
 1. การหงุข้าวด้วยหม้อไฟฟา้ 2 
 2. การประกอบอาหารประเภทไข ่ 2 
 3. การล้างและหัน่ผกัประเภทใบ 2 
 4. การท าขนมน า้เช่ือม 2 
 เร่ือง...การจดัอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทาน

อาหาร 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (คาบ) 
 1. การจดัขนมไทย 2 
 เร่ือง...มารยาทใจการรับประทานอาหาร 2 
 1. วิธีการรับประทานอาหารแบบชว่ยตนเอง  
     (ปฟุเฟ่ต์)  

 
 

เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชาการงานอาชีพ(งานเกษตร)                                     ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
หน่วยการเรียนรู้ 3 หน่วย                                            เวลา   30 คาบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (คาบ) 

1 หน่วยการปลูกพืช  
 1.  เคร่ืองมืองานเกษตร 2 
 2.  ธาตอุาหารพืช 4 
 3.  ปุ๋ ย 4 
 4.  การแยกหวั-แยกหนอ่ 4 
 5.  การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน 4 
2 หน่วยการเลีย้งสัตว์  
 1.  ความหมายของการเลีย้งสตัว์และ 2 
      ประเภทของสตัว์เลีย้ง  
 3.  การดแูลสตัว์เลีย้ง 4 
 4.  ประโยชน์ของการเลีย้งสตัว์ 2 
3. หน่วยการออกแบบและเทคโนโลยี  
 1. ขัน้ตอนของกระบวนการเทคโนโลยี 4 
 2.  ธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี  
 3.  ววิฒันาการของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  
      ในงานเกษตร  
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วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.  วิธีการจัดการเรียนรู้  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.1  จดัการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพฒันาตามศกัยภาพผู้ เรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องมีทัง้  ความรู้  
ทกัษะและกระบวนการและเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยม) 
 1.2  การจดัการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน  โดยแตล่ะงานจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างการเรียนรู้ของ
กลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7  หวัข้อ  คือ 
   1.2.1  ความหมายของงาน 
    1.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    1.2.3  มีทฤษฎีสนบัสนนุหลกัการท างาน 
    1.2.4  วิธีการและขัน้ตอนของการท างาน 
    1.2.5  กระบวนการท างาน  การจดัการ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2.6  การน าเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  การสร้างและพฒันา
ผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 
    1.2.7  คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมในการท างานและประกอบอาชีพ 
ผู้สอนสามารถสอนแตล่ะงานครบหรือไม่ครบทัง้  7 หวัข้อก็ได้  ขึน้อยู่กับลกัษณะงานแต่จะต้องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้านความรู้  ด้านทกัษะและกระบวนการ  และด้านเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และ  คา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้  โดยผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวน  คณุธรรม  จริยธรรม  และ
คา่นิยม  จากสาระภายในกลุม่มาบูรณาการกนัได้  หรือน าสาระจากกลุม่การเรียนรู้อ่ืน ๆ มาบูรณาการกบั
สาระของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ 

1.4  จดัการเรียนรู้ได้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  โดยจดัในสถานท่ีปฏิบติังาน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  แล้วแตค่วามพร้อมและความเหมาะสม 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยการก าหนดงานท่ีมีความหมายกบัผู้ เรียน 
1.6  จดัการเรียนรู้โดยค านงึถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อุปนิสยั

สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 
 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มีขัน้ตอนอยา่งน้อย  4  ขัน้ตอน  คือ 

    1.1  ขัน้ศกึษาและวิเคราะห์งาน 
    1.2  ขัน้วางแผน 
    1.3  ขัน้ปฏิบติั 
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    1.4  ขัน้ประเมินและปรับปรุง 
2.  การเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้า  แล้วน าเสนอตอ่ผู้สอนและเพื่อน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยครูเป็นผู้สร้างกิจกรรม  ให้นกัเรียนได้ปฏิบติั   
4.  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั   เพื่อน าไปสูห่ลกัการหรือแนวความคิดของสิง่ท่ีเรียนรู้  และ

น าไปใช้กบักิจกรรม  หรือสถานการณ์ใหม่ตอ่ไป 
5.  การเรียนรู้จากการท างานกลุม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการตา่งๆ ได้แก่  กระบวนกลุม่  การ

บวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นต้น 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้มีดงันี  ้
1.  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  ประสบความส าเร็จ 

ในงานและอาชีพท่ีอยูใ่นชุมบน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
2. แหลง่วิทยาการ  ได้แก่  สถาบนั  องค์การ  หนว่ยงาน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิชาการทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 
3. สถานประกอบการ  สถานประกอบวิชาชีพอิสระ  โรงงานอุตสาหกรรม  หนว่ยงาน 

ให้บริการความรู้  ฝึกอบรม  เก่ียวกบังานและอาชีพตา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท้องถ่ิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  อุทยานแหง่ชาติ  สวนสตัว์  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภณัฑ์  

เป็นต้น  
5.  สือ่สิง่พิมพ์ตา่ง  เช่นวารสาร  แผน่พบั  หนงัสอืพิมพ์  ต ารา  เป็นต้น 
6.  สือ่อิเลค็ทรอนิกส์  เช่น  อินเตอร์เน็ต  ซีดี –รอม  วีดิทศัน์  เป็นต้น  

การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผล  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการวดัและประเมินทัง้ด้านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน)  ด้านทกัษะกระบวนการ  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยม  
และเจตคติ)  โดยใช้วิธีประเมินท่ีหลากหลาย  เชน่  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบติั  การ
วดัความรู้ด้วยการทดสอบ  ในการประเมินแตล่ะด้าน  คิดเป็นสดัสว่น  ดงันี ้  

คณุลกัษณะ    :    ทกัษะกระบวนการ    :    ผลสอบ / ผลงาน 
                                    1        :                   2             :                1   

โดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านคุณลักษณะ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
ข้อที่ 2.  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2  สงัเคราะห์ข้อมลูได้ครอบคลมุถกูต้อง 
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                2.2.1 สรุปแนวคิด  หลกัการที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีศกึษาได้   ถกูต้องชดัเจน 
ข้อที่ 3.  คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1  มีความคิดแปลกใหม่  คิดยืดหยุน่และคิดละเอียดลออ 

        3.1.2 ผลติผลงานจากแนวคิดใหม่หรือดดัแปลงจากแนวคิดเดิม 
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้ 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.1  ตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.1.1 ตัง้ใจเรียน 
  4.1.2 เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียน 

        4.1.3 มีสว่นร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ 
ข้อที่ 9 ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้ 
 9.1 ท างานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 9.1.1 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
 9.1.3 ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง 
ข้อที่ 14  มุ่งมั่นในการท างาน 
 14.1  ตัง้ใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

         14.1.1 เอาในใสต่อ่การปฏิบติัหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 14.1.2 ตัง้ใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จอยา่งมีคณุภาพ 

 14.1.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง 
คุณลักษณะกลุ่มด ารงคุณธรรม 
ข้อที่ 19 มีจติสาธารณะ 
        19.1  ช่วยเหลอืผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจและพงึพอใจ 
             19.1.1 อาสาท างานให้แก่ผู้ อ่ืนด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ   และก าลงัสติปัญญา 
             19.1.2  แบง่ปันสิง่ของ ทรัพย์สนิและอ่ืนๆเพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสขุให้แก่ผู้ อ่ืน 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยให้มีการประเมินทัง้อาจารย์  เพื่อน  และตนเอง 
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ด้านทักษะกระบวนการ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
 1.   ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอน  

2.   มีความคลอ่งแคลว่ในการท างาน 
3.   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 
4.   มีทกัษะในการดแูลและเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

 
เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบประเมินด้าน
ทกัษะกระบวนการ 
ด้านผลสอบ และ หรือ ผลงาน 
 ผลสอบ  ได้จากการท าคะแนนในการท าแบบทดสอบแตล่ะเร่ือง  เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย  (โดย
จะเร่ิมท าการทดสอบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6)  

 ผลงาน  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
 1.   ความถกูต้อง  ได้แก ่
  1.1  ผลงานถกูต้องตามหลกัการ 
     1.2  ผลงานถกูต้องตามแบบหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.   ความสะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลงานสะอาด 
  2.2  ผลงานเรียบร้อย  และสวยงาม 
 3.   ความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 
  3.1  ออกแบบชิน้งานได้แปลกใหม่และเหมาะสม 
  3.2  ดดัแปลงรูปแบบของงาน และ หรือวิธีการ  ขัน้ตอนในการท างานได้อยา่งเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
รหัสวิชา  ง 15111  ช่ือวิชา การงานอาชีพ   
เวลาเรียน  2 คาบ/สัปดาห์ จ านวน  72  คาบ / ปี  

ค าอธิบายรายวิชา 
 วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นวิชาท่ีปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว  การพึง่ตนเอง  การ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่ถกูวิธี  มีจิตส านกึ  โดยศกึษาให้เกิดความรู้   ความเข้าใจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้  คือ  
การศกึษางานธุรกิจ  ได้แก่  ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ  ความแตกตา่งระหวา่งสนิค้าและ
บริการ  งานส ารวจรายได้ของบุคคลในครอบครัวและอาชีพตา่งๆ  งานท าบญัชีของตนเองและครอบครัว การ
ท างานบ้าน  ได้แก่   การดแูลรักษาบ้าน  จากการท าของใช้ได้แก่  การท าความสะอาดเคร่ืองใช้ในครัวที่ท ามา
จากอะลมิูเนียม  เทปลอ่น  สแตนเลส  แก้ว  พลาสติก  ซึง่ประกอบไปด้วย  หม้อ  กระทะ  ตะหลวิ  อ่าง
พลาสติก  แก้ว การท าความสะอาดห้องน า้  การจดัตกแตง่สถานท่ี  ได้แก่  การจดัตกแตง่ห้องรับแขก การ
เตรียม  ประกอบและปรุงอาหาร  ได้แก่  การท าขนม การท าอาหารวา่งคาวอยา่งงา่ย การจดัตกแตง่อาหารวา่ง 
การถนอมอาหาร  ได้แก่  การดองไขเ่ค็ม  การเลอืกใช้  จดั  เสือ้ผ้า  เคร่ืองแตง่กายและการแตง่กาย  ได้แก่   
การจดักระเป๋าเดินทาง  การซกัและรีดผ้า  การซอ่มแซมเสือ้ผ้า  ได้แก่  การด้นถอยหลงั  การติดกระดมุแบบมี
ก้าน  โดยท างานบนพืน้ฐานความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  วิธีการกระบวนการท างาน   จนเห็น
ความส าคญัและประโยชน์ของการท างานบ้าน  แล้วน าความรู้ความเข้าใจนัน้มาวิเคราะห์  วางแผน  ค้นคว้า  
รวบรวมข้อมลู  เก่ียวกบัการท างานจากแหลง่ความรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อท างานอยา่งมีระบบ 

 
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็นวชิาท่ีปลกูฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน  รักการท างาน  

สามารถพึง่พาตนเองได้  โดยศกึษาให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีคณุธรรมและมีเจต
คติท่ีดีตอ่งานอาชีพ  มีจิตส านกึในการใช้ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมในการท างานเพื่อการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  มีทกัษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสจุริตท่ีเก่ียวข้องกบังานเกษตร  ทัง้ในเร่ืองของพืชและสตัว์  
ในเร่ืองของพืชได้แก่  การเลอืกใช้และการดแูลรักษาเคร่ืองมือเกษตร  การขยายพนัธ์ุพชืโดยใช้เมลด็  การ
ปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช  การท าปุ๋ ยพืชสดและ  ปุ๋ ยหมกั  การปลกูพืชตามฤดกูาลและนอกฤดกูาล  ตลอดจนการ
เก็บเก่ียวผลผลิต  ในเร่ืองของสตัว์  ได้แก่  วธีิการเลีย้งสตัว์น า้ที่สามารถจ าหนา่ยได้   ในเร่ืองงานอาชีพท่ีสจุริต  
ได้แก่คณุธรรมของผู้ประกอบอาชีพสจุริต  โดยเน้นการท างานบนพืน้ฐานความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  
วิธีการ  กระบวนการท างาน  จนเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการท างานแล้วน าความรู้  ความเข้าใจนัน้
มาวิเคราะห์วางแผน  ค้นคว้ารวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการท างาน  จากแหลง่ความรู้  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  
เพื่อปรับปรุงการท างานอยา่งมีระบบ 
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รหัสตัวชีว้ัด  
 ง 1.1 ป. 5/1 อธิบายเหตผุลในการท างานแต่ละขัน้ตอนถกูต้องตามกระบวนการท างาน 
 ง 1.1 ป. 5/2 ใช้ทกัษะการจดัการในการท างานอยา่งเป็นระบบ  ประณีต  และมีความคิด
สร้างสรรค์ 
 ง 1.1 ป. 5/3 ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างานกบัสมาชิกในครอบครัว 
 ง 1.1 ป. 5/4 มีจิตส านกึในการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ 
 ง 2.1 ป. 5/1 อธิบายความหมายและวิวฒันาการของเทคโนโลยี 
 ง 2.1 ป. 5/2 สร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอยา่งปลอดภยั  โดยก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ  รวบรวมข้อมลู  เลอืกวธีิการ  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ  ลงมือสร้างและ
ประเมินผล 
 ง 2.1 ป. 5/3 น าความรู้และทกัษะการสร้างชิน้งานไปประยกุต์ในการสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ 
 ง 2.1 ป. 5/4 มีความคิดสร้างสรรค์อยา่งน้อย ๒ ลกัษณะ  ในการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ 
 ง 2.1 ป. 5/5 เลอืกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรค์ตอ่ชีวิต  สงัคม  และมีการ
จดัการสิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยการแปรรูปแล้วน ากลบัมาใช้ใหม่ 

ง 4.1 ป. 5/1 ส ารวจข้อมลูท่ีเก่ียวกบัอาชีพตา่งๆในชุมชน 
ง 4.1 ป. 5/2 ระบุความแตกตา่งของอาชีพ 
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เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
วิชา  การงานอาชีพ(งานบ้าน)         ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
หน่วยการเรียนรู้   หน่วย     เวลา  คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (คาบ) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านและชีวติความเป็นอยู่ในบ้าน 
เร่ืองที่ 1  การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 
1.การท าความสะอาดของใช้  ได้แก่  การท าความ
สะอาดเคร่ืองใช้ในครัวที่ท ามาจาก  อะลมิูเนียม  เทป
ลอ่น  สแตนเลส  แก้ว  พลาสติก คณุสมบติัและวิธีการ
ท าความสะอาด 
2.การท าความสะอาดห้องน า้ 
    -ประโยชน์ของการท าความสะอาดห้องน า้ 
   -อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าความสะอาดห้องน า้ 
   -ขัน้ตอนการท าความสะอาด 
   -วิธีการใช้ห้องน า้ 
เร่ืองที่ 2  การจดัตกแตง่ของใช้และสถานท่ี  
1.การจดัตกแตง่ห้องรับแขก 
   -ลกัษณะท่ีดีของห้องรับแขก 
   -เคร่ืองเรือนและสิง่ตกแตง่ 
   -รูปแบบของการจดัห้องรับแขก 
   -การใช้ส ี
   -การจดัห้องรับแขก 
อาหารและโภชนาการ 
เร่ืองที่ 1  อาหารวา่ง 
   -ลกัษณะท่ีดีของอาหารวา่ง 
   -ประเภทของอาหารวา่งแตล่ะชนิด 
   -ประโยชน์ของอาหารวา่ง 
   -การก าหนดเวลา 
   -รูปแบบการจดัอาหารวา่ง 
เร่ืองที่ 2  การเตรียม  ประกอบและปรุงอาหาร 
1.การท าอาหารวา่งหวาน  ได้แก่  ตะโก้สาคู 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

2 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา (คาบ) 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

2.การท าอาหารวา่งคาว  ได้แก่  ขนมจีบ 
เร่ืองที่ 3  การจดัตกแตง่อาหาร 
เร่ืองที่  4 การถนอมอาหาร 
1.การดองไขเ่ค็ม 
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 
เร่ืองที่ 1  การเลอืกจดัเคร่ืองแตง่กายและการแตง่กาย 
 1.การจดักระเป๋าเดินทาง 
เร่ืองที่ 2  ผ้าและการดแูลผ้า 
1.ผ้าและคณุสมบติัของผ้า 
2.การซกัผ้า 
3.การรีดผ้า 
เร่ืองที่ 3 การเย็บผ้าด้วยมือ 
1.การด้นถอยหลงั 
2.การติดกระดมุแบบมีก้าน 
เร่ืองที่ 4  การท าซองใสทิ่ชชู 
เร่ืองที่  5 เสือ้ผ้าเก่ารูปแบบใหม ่
งานเศรษฐกิจในครอบครัวและสังคม 
เร่ืองที่  1  เศรษฐกิจในครอบครัวและสงัคม 
1.ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ 
2.ความแตกตา่งระหวา่งสนิค้าและบริการ 
3.งานส ารวจรายได้ของบุคคลในครอบครัวและอาชีพ 
4.การท าบญัชีของตนเอง 

 
2 
2 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 
2 
4 
2 
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        เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ(งานเกษตร)   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  

หน่วยการเรียนรู้  4  หน่วย เวลา  36   คาบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกพืช 

เร่ืองที่ 1  เคร่ืองมือการเกษตร 
1.  หลกัการใช้เคร่ืองมือเกษตร 
2.  วธีิการใช้กรรไกรตดักิ่ง  บุ๋งก๋ี  จอบ  เสียม  พลัว่  มีด
เลก็ 
3.  การเก็บรักษา 

เร่ืองที่  2  การขยายพนัธุ์พืชและการปลกูพืช 
1.  การขยายพนัธุ์พืชโดยการใช้เมลด็ 

- ความหมายและข้อดี  ข้อเสีย 
- การคดัเลือกและเตรียมเมลด็พนัธุ์ 
- การเตรียมแปลงปลกู  และการปลกู 
- การดแูลรักษาและการปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช 
- การเก็บเก่ียวผลผลติ 

2.  การขยายพนัธุ์พืชโดยการใช้สว่นอ่ืนๆ  ของพืช 
- ความหมายและข้อดี  ข้อเสีย 
- การขยายพนัธุ์โดยการตดัช า 
- การตดัช าสว่นตา่งๆ ของพืช 
- วธีิการตดัช าและการปลกูกิ่งตดัช า 

 3.  การปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช 
- ความหมายและชนิดของศตัรูพืช 
- การปอ้งกนัและก าจดัศตัรูพืช 

4.  การท าปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยหมกั 

- วธีิการท าปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยหมกั 
- ประโยชน์ของปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยหมกั 

5.  การปลกูพืชตามฤดกูาลและนอกฤดกูาล 
- ความหมายของการปลกูพืชตามฤดกูาล 

และนอกฤดกูาล 
- ข้อดีของการปลกูพืชนอกฤดกูาล 
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4 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 

4 

6.  การเก็บเก่ียวผลผลติ 
- การเก็บเก่ียวผลผลติอย่างมีประสทิธิภาพ 
- การเก็บเก่ียวพืชผกัและการใช้ประโยชน์   

การเลีย้งสัตว์ 

เร่ืองที่ 1  การเลีย้งสตัว์บกขนาดเลก็ท่ีจ าหน่ายได้ 
- การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
- การเลีย้งด ู

เร่ืองที่  2  การน าของเสียจากสตัว์เลีย้งมาใช้ประโยชน์ 
เร่ืองที่  3  การปลดระวางสตัว์เลีย้ง 
การอาชีพ 

เร่ืองที่  1  งานอาชีพสจุริต 
1.  คณุธรรมของผู้ประกอบอาชีพสจุริต 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

เร่ืองที่  1  หลกัในการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน
เกษตร 

2 
 
 
 

4 
 
 
2 
2 
 
 
 
4 

 
 

 

 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.  วิธีการจัดการเรียนรู้  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.1  จดัการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพฒันาตามศกัยภาพผู้ เรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องมีทัง้  ความรู้  
ทกัษะและกระบวนการและเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยม) 

1.4  การจดัการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน  โดยแตล่ะงานจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างการ 
เรียนรู้ของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7  หวัข้อ  คือ 
   1.2.1  ความหมายของงาน 
    1.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    1.2.3  มีทฤษฎีสนบัสนนุหลกัการท างาน 
    1.2.4  วิธีการและขัน้ตอนของการท างาน 
    1.2.5  กระบวนการท างาน  การจดัการ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2.6  การน าเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  การสร้างและพฒันา
ผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 
    1.2.7  คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมในการท างานและประกอบอาชีพ 
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ผู้สอนสามารถสอนแตล่ะงานครบหรือไม่ครบทัง้  7 หวัข้อก็ได้  ขึน้อยู่กับลกัษณะงานแต่จะต้องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้านความรู้  ด้านทกัษะและกระบวนการ  และด้านเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และ  คา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้  โดยผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวน  คณุธรรม  จริยธรรม  และ
คา่นิยม  จากสาระภายในกลุม่มาบูรณาการกนัได้  หรือน าสาระจากกลุม่การเรียนรู้อ่ืน ๆ มาบูรณาการกบั
สาระของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ 

1.4  จดัการเรียนรู้ได้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  โดยจดัในสถานท่ีปฏิบติังาน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  แล้วแตค่วามพร้อมและความเหมาะสม 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยการก าหนดงานท่ีมีความหมายกบัผู้ เรียน 
1.6  จดัการเรียนรู้โดยค านงึถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อุปนิสยั

สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 
 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ 
1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มีขัน้ตอนอยา่งน้อย  4  ขัน้ตอน  คือ 
 1.1  ขัน้ศกึษาและวิเคราะห์งาน 

1.2  ขัน้วางแผน 
1.3  ขัน้ปฏิบติั 
1.4  ขัน้ประเมินและปรับปรุง 

2.  การเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้า  แล้วน าเสนอตอ่ผู้สอนและเพื่อน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยครูเป็นผู้สร้างกิจกรรม  ให้นกัเรียนได้ปฏิบติั   
4.  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั   เพื่อน าไปสูห่ลกัการหรือแนวความคิดของสิง่ท่ีเรียนรู้  และ

น าไปใช้กบักิจกรรม  หรือสถานการณ์ใหม่ตอ่ไป 
5.  การเรียนรู้จากการท างานกลุม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการตา่งๆ ได้แก่  กระบวนกลุม่  การ

บวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นต้น 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้มีดงันี  ้
1.  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  ประสบความส าเร็จ 

ในงานและอาชีพท่ีอยูใ่นชุมบน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
2.  แหลง่วิทยาการ  ได้แก่  สถาบนั  องค์การ  หนว่ยงาน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิชาการทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 
3.  สถานประกอบการ  สถานประกอบวชิาชีพอิสระ  โรงงานอุตสาหกรรม  หนว่ยงาน 
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ให้บริการความรู้  ฝึกอบรม  เก่ียวกบังานและอาชีพตา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท้องถ่ิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  อุทยานแหง่ชาติ  สวนสตัว์  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภณัฑ์  

เป็นต้น  
5.  สือ่สิง่พิมพ์ตา่ง  เช่นวารสาร  แผน่พบั  หนงัสอืพิมพ์  ต ารา  เป็นต้น 
6.  สือ่อิเลค็ทรอนิกส์  เช่น  อินเตอร์เน็ต  ซีดี –รอม  วีดิทศัน์  เป็นต้น  

การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผล  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการวดัและประเมินทัง้ด้านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน)  ด้านทกัษะกระบวนการ  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยม  
และเจตคติ)  โดยใช้วิธีประเมินท่ีหลากหลาย  เชน่  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบติั  การ
วดัความรู้ด้วยการทดสอบ  ในการประเมินแตล่ะด้าน  คิดเป็นสดัสว่น  ดงันี ้  

คณุลกัษณะ    :    ทกัษะกระบวนการ    :    ผลสอบ / ผลงาน 
                                    1        :                   2             :                1   

โดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านคุณลักษณะ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
ข้อที่ 2.  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2  สงัเคราะห์ข้อมลูได้ครอบคลมุถกูต้อง 
                2.2.1 สรุปแนวคิด  หลกัการที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีศกึษาได้   ถกูต้องชดัเจน 
ข้อที่ 3.  คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1  มีความคิดแปลกใหม่  คิดยืดหยุน่และคิดละเอียดลออ 

        3.1.2 ผลติผลงานจากแนวคิดใหม่หรือดดัแปลงจากแนวคิดเดิม 
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้ 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.1  ตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.1.1 ตัง้ใจเรียน 
  4.1.2 เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียน 

        4.1.3 มีสว่นร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ 
ข้อที่ 9 ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้ 
 9.1 ท างานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 9.1.1 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
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 9.1.3 ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ข้อที่ 11 มีวินัย 
 11.1 ปฏิบติัตามข้อตกลง  ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครัว  โรงเรียน  และสงัคม 

  11.1.1 ปฏิบติัตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของ    ครอบครัว โรงเรียน สงัคม 

  11.1.2 ตรงเวลาในการปฏิบติักิจกรรมตา่งๆในโรงเรียน 
คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง 
ข้อที่ 14  มุ่งมั่นในการท างาน 
 14.1  ตัง้ใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

         14.1.1 เอาในใสต่อ่การปฏิบติัหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 14.1.2 ตัง้ใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จอยา่งมีคณุภาพ 

 14.1.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง 
ข้อที่ 19 มีจติสาธารณะ 
 19.1  ช่วยเหลอืผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจและพงึพอใจ 
 19.1.1 อาสาท างานให้แก่ผู้ อ่ืนด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ   และก าลงัสติปัญญา 
 19.1.2  แบง่ปันสิง่ของ ทรัพย์สนิและอ่ืนๆเพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสขุ
ให้แก่ผู้ อ่ืน 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยให้มีการประเมินทัง้อาจารย์  เพื่อน  และตนเอง 
ด้านทักษะกระบวนการ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
 1.   ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอน  

2.   มีความคลอ่งแคลว่ในการท างาน 
3.   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 
4.   มีทกัษะในการดแูลและเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบประเมินด้าน
ทกัษะกระบวนการ 
ด้านผลสอบ และ หรือ ผลงาน 
 ผลสอบ  ได้จากการท าคะแนนในการท าแบบทดสอบแตล่ะเร่ือง  เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย  (โดย
จะเร่ิมท าการทดสอบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6)  

 ผลงาน  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
 1.   ความถกูต้อง  ได้แก ่
  1.1  ผลงานถกูต้องตามหลกัการ 
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     1.2  ผลงานถกูต้องตามแบบหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.   ความสะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลงานสะอาด 
  2.2  ผลงานเรียบร้อย  และสวยงาม 
 3.   ความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 
  3.1  ออกแบบชิน้งานได้แปลกใหม่และเหมาะสม 
  3.2  ดดัแปลงรูปแบบของงาน และ หรือวิธีการ  ขัน้ตอนในการท างานได้อยา่งเหมาะสม
   
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
รหัสวิชา  ง 16111   ช่ือวิชา การงานอาชีพ    

เวลาเรียน  2 คาบ/สัปดาห์ จ านวน  72  คาบ / ปี 
ค าอธิบายรายวิชา 
 วิชาการงานอาชีพ (งานบ้าน) เป็นวิชาท่ีปลกูฝังความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว  การพึง่ตนเอง  การ
ใช้ทรัพยากรให้คุ้มคา่   ถกูวิธี  มีจิตส านกึ  โดยศึกษาให้เกิดความรู้   ความเข้าใจในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้  คือ   
การศกึษาการซือ้ขายสนิค้าและบริการ  ได้แก่  การซือ้ขายและการบริโภค  งานส ารวจราคาสนิค้าที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนัในท้องตลาด  การวางแผนการท างานบ้าน   การดูแลรักษาบ้าน  การท าความสะอาดเคร่ืองใช้
ในครัว   ได้แก่  หม้อ  ถาด  ท่ีตีไข ่ การท าความสะอาดสถานท่ีใช้ประกอบอาหาร  ได้แก่  โต๊ะ  เตาแก็ส  อ่าง
ล้างมือ  การจดัตกแตง่บ้านโดยทัว่ไป  การจดัตกแตง่ห้องครัว  การเลอืกซือ้อาหารสด  ได้แก่  ผกั  ผลไม้และ
เนือ้สตัว์  การเตรียม  ประกอบ  ปรุง  จดั  และถนอมอาหาร  ได้แก่  การท าวุ้นผลไม้ตามฤดกูาล  การท าต้ม
ซุปไก่  และการประกอบอาหารจานเดียว  การดูแลเสือ้ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย  ได้แก่  การซกัผ้าด้วยเคร่ือง  
การรีดผ้า  การเย็บ   และการซอ่มแซมเสือ้ผ้าด้วยมือ  ได้แก่  การด้นถอยหลงั  การด้นตะลยุ  การสอย  การ
ติดกระดมุแป๊ะและตะขอ  การศกึษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั  สงัเกต  เปรียบเทียบ  อภิปราย  และสรุป
เก่ียวกบัผลท่ีได้จากการปฏิบติัและวิธีปฏิบติัโดยท างานบนพืน้ฐานความรู้  ความเข้าใจ  ความหมาย  วิธีการ  
กระบวนการท างาน  ความส าคญัและประโยชน์ของการท างาน  แล้วน าความรู้  ความเข้าใจนัน้มาวิเคราะห์  
วางแผน  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการท างานจากแหลง่ความรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เพื่อการ
ท างานอยา่งมีกระบวนการ 
 

วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็นรายสาระการเรียนรู้ท่ีปลกูฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างานมี
จิตส านกึในการใช้ทรัพยากรและสิง่แวดล้อมให้คุ้มคา่  ถกูวธีิ  ประหยดั  ความรับผิดชอบ   รอบคอบ  ประณีต
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สะอาดเป็นระเบียบในการท างาน  มีคณุธรรมและเจตคติท่ีดีตอ่งานอาชีพ   มีทกัษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพสจุริต  โดยให้ผู้ เรียนศกึษา  ค้นคว้า  รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู  และน าเสนอข้อมลูในรูปแบบท่ี
เหมาะสม  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีทกัษะและประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบังานเกษตร
ทัง้ทางด้านพืชและสตัว์  ทางด้านพืช  ได้แก่  การเลอืกใช้  และการดแูลรักษาเคร่ืองมือเกษตร   การศกึษาดิน
ประเภทตา่งๆ  การปรับปรุงดินประเภทตา่งๆให้เหมาะสมตอ่การปลกูพืช  การปลกู  การดแูลรักษา  และการ
เก็บเก่ียวพืชกินผล  การขยายพนัธ์ุพืชโดยใช้สว่นอ่ืนๆ  ของพืช  การปลกูพืชโดยไม่ใช้ดิน  และการปลกูไม้ยืน
ต้น  ทางด้านสตัว์  ได้แก่  การเลีย้งสตัว์ท่ีสนใจสามารถจ าหนา่ยได้   ทางด้านการออกแบบและเทคโนโลยี  
ได้แก่หลกัในการเลอืกเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในงานเกษตร  และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานเกษตรท่ีทนัสมยั
และนา่สนใจ   เพื่อให้เกิดเจตคติท่ีดีตอ่การท างาน  และให้มีความรู้  ความเข้าใจในหลกัการ   วธีิการ  
ขัน้ตอน  การปฏิบติังาน  ปฏิบติังานตามกระบวนการท างาน  จนเกิดทกัษะและเห็นความส าคญัประโยชน์
ของการท างาน  เพือ่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์วางแผน  และปรับปรุงการท างานอยา่งมีกระบวนการ 
รหัสตัวชีว้ัด  
 ง 1.1 ป. 6/1 อภิปรายแนวทางในการท างานและปรับปรุงการท างานแตล่ะขัน้ตอน 
 ง 1.1 ป. 6/2 ใช้ทกัษะการจดัการในการท างานและทกัษะการท างานร่วมกนั 
 ง 1.1 ป. 6/3 ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการท างานกบัครอบครัวและผู้ อ่ืน 

ง 2.1 ป.6/1 อธิบายสว่นประกอบของงระบบเทคโนโลยี 
ง 2.1 ป.6/2 สร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอยา่งปลอดภยัโดยก าหนดปัญหาหรือความ

ต้องการ  รวบรวมข้อมลู  เลอืกวธีิการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติหรือแผนท่ีความคิด  
ลงมือสร้างและประเมินผล 

ง 2.1 ป.6/3 น าความรู้และทกัษะการสร้างชิน้งานไปประยกุต์ใช้ในการสร้างสิง่ของเคร่ืองใช้ 
 ง 4.1 ป. 6/1 ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลอืกอาชีพ 
 ง 4.1 ป. 6/2 ระบุความรู้  ความสามารถและคณุธรรมที่สมัพนัธ์กบัอาชีพท่ีสนใจ 
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เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ(งานบ้าน)    ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  

หน่วยการเรียนรู้  5  หน่วย เวลา   36  คาบ 
 

หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

บ้านและชีวติความเป็นอยู่ในบ้าน 

เร่ืองที่ 1  การท าความสะอาดของใช้และสถานท่ี 
1.  การท าความสะอาดของใช้  ได้แก่  หม้อ  ถาด  ท่ีตีไข่
ด้วยมือ 
2.  การท าความสะอาดสถานท่ีท่ีใช้ประกอบอาหาร  
ได้แก่  โต๊ะ  เตาแก๊ส  อ่างล้างมือ 

- วธีิท าความสะอาด 
- อปุกรณ์ในการท าความสะอาด 

เร่ืองที่  2  การจดัตกแตง่ของใช้และสถานท่ี 

1.  การจดัตกแตง่ห้องรับแขก 
- หลกัการจดั 
- เคร่ืองใช้แตล่ะชิน้ 

2.  การจดัตกแตง่ห้องครัว 
- หลกัการจดั 
- การจดัห้องครัว 

เร่ืองที่  3  การบริการในบ้าน 
1.  การซ่อมแซมสมดุและหนงัสือ 

อาหารและโภชนากร 

เร่ืองที่  1  การเตรียมประกอบและปรุงอาหาร 
1. การเลือกซือ้ผกัและผลไม้ 
2.  การท าน า้สลดัน า้ข้น 
3.  การท าผลไม้ลอยแก้ว 
4.  การท าอาหารประเภทเนือ้สตัว์  ได้แก่  หมทูอด  สตไูก่ 

เร่ืองที่  2  การจดัตกแตง่อาหาร 
1.  การล้างและจดัผกัสลดั 

        2.  การล้าง  ปอกและจดัผลไม้  ได้แก่  มะละกอ  ส้มเช้ง  
ฝร่ัง 
ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย 

เร่ืองที่ 1  การซกัผ้าและท าความสะอาดเคร่ืองแตง่กาย 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 

 
 
 

2 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 

5 
 

1.  การซกัผ้าด้วยเคร่ือง 
เร่ืองที่  2  การรีดผ้า 

1.  การรีดผ้ากระโปรงหรือกางเกง 
เร่ืองที่ 3  การเย็บผ้าด้วยมือ 

1.  การสอยธรรมดา 
2.  การสอยซ่อนด้าย 
3.  การตดิกระดมุแป๊ะ 
4.  การตดิตะขอกระโปรง  กางเกง 
5.  การซ่อมแซมเสือ้ผ้าด้วยวธีิท่ีเรียนมาแล้ว 

การออกแบบและเทคโนโลยี 

เร่ืองที่ 1  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในบ้านท่ีทนัสมยัและน่าสนใจ 
งานธุรกิจในครอบครัวและสังคม 

เร่ืองที่  1 ซือ้ขายและบริการ 
1.  การส ารวจราคาสินค้าท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัใน
ท้องตลาด 

เร่ือง  2  การเงินและบญัชี 
1.  เงินสกลุตา่งๆ  ท่ีน่ารู้จกัของโลก 
2.  ธนาคารและการคดิดอกเบีย้ 

 
2 

 
 

2 
 
 
2 
4 
 
 
2 
 
2 
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เค้าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

วิชา การงานอาชีพ(งานเกษตร)   ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  

หน่วยการเรียนรู้  2  หน่วย เวลา   36  คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกพืช 

เร่ืองที่ 1  เคร่ืองมือเกษตร 
1.  ประเภทของเคร่ืองมือเกษตรตามลกัษณะการใช้งาน 

- ใช้กบังานดนิ 
- ใช้กบังานขยายพนัธุ์พืช 
- ใช้กบังานเก็บเก่ียว 

2.  หลกัในการใช้เคร่ืองมือเกษตร 
3.  การดแูลรักษาเคร่ืองมือเกษตร 

เร่ืองที่  2  ดนิส าหรับปลกูพืช 
1.  ความหมายของดนิ 
2.  สว่นประกอบของดนิท่ีเหมาะสมตอ่การปลกูพืช 
3.  การปรับปรุงดนิให้เหมาะสมกบัการปลกูพืช 

- วสัดปุรับปรุงดนิ 
- ดนิและการปรับปรุง 

•ดนิเหนียวและการปรับปรุง 
•ดนิทรายและการปรับปรุง 
•ดนิเส่ือมสภาพและการปรับปรุง 
•ดนิเปรีย้วและการปรับปรุง 
•ดนิเคม็และการปรับปรุง 

เร่ืองที่  3   การปลกูพืชกินผลอายสุัน้ 
1.  ความหมายของพืชกินผลอายสุัน้ 
2.  การปลกูพืชกินผลอายสุัน้ 

- ลกัษณะของพืช 

- ฤดกูาล 
- การเตรียมดนิและการปลกู 

เร่ืองที่ 4  การขยายพนัธุ์พืชโดยการใช้สว่นอ่ืนๆ  ของพืช 
1.  ความหมายของการขยายพนัธุ์พืชโดยการใช้ส่วนอ่ืนๆ  
ของพืช 
2.  วิธีการตอนกิ่ง  การทาบกิ่ง  การติดตา  การต่อกิ่ง  
การโน้มกิ่ง  และการปักช า 

 
4 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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หน่วยการเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา  (คาบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
3 
 

4 

3.  ข้อดีและข้อเสียของการขยายพนัธุ์พืชโดยการใช้ส่วน
อ่ืน ๆ ของพืช 

เร่ืองที่  5  การปลกูพืชโดยไมใ่ช้ดนิ 
1.  ความหมายของพืชท่ีปลกูโดยไมใ่ช้ดนิ 
2.  ลกัษณะและคณุสมบตัขิองพืชท่ีปลกูโดยไมใ่ช้ดนิ 
3.  การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
4.  วธีิการปลกูพืชท่ีไมใ่ช้ดนิ เช่น เดฟ และการดแูลรักษา 

เร่ืองที่  6  การปลกูไม้ยืนต้น 
1.  ความหมายและประโยชน์ของไม้ยืนต้น 
2.  ประเภทของไม้ยืนต้น  ได้แก่  ไม้ดอกยืนต้น  ไม้ใบ
ประดบัยืนต้น  ไม้ผลยืนต้น  และไม้ป่ายืนต้น 
3.  วธีิการปลกูไม้ยืนต้นในภาชนะ 

- ดนิปลกู 
- ภาชนะปลกู 
- วธีิการปลกู 
- การดแูลบ ารุงรักษา 

เร่ืองที่   7  การส ารวจและดูและต้นไม้ในบริเวณบ้านและ
โรงเรียน 

การเลีย้งสัตว์ 

เร่ืองที่ 1  การเลีย้งสตัว์ท่ีสนใจ 
- การเตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
- การเลีย้งด ู
- ผลกระทบจากการเลีย้งสตัว์ 

การอาชีพ 

เร่ืองที่  1  งานอาชีพสจุริตท่ีน่าสนใจ 
การออกแบบและเทคโนโลยี 

เร่ืองที่  1  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในงานเกษตรท่ีทันสมัยและ
น่าสนใจ 
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วิธีการจัดการเรียนรู้ 
1.  วิธีการจัดการเรียนรู้  ของกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   

1.1  จดัการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพฒันาตามศกัยภาพผู้ เรียน  คือ  ผู้ เรียนต้องมีทัง้  ความรู้  
ทกัษะและกระบวนการและเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยม) 

1.5  การจดัการเรียนรู้ต้องก าหนดเป็นงาน  โดยแตล่ะงานจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างการ 
เรียนรู้ของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7  หวัข้อ  คือ 
   1.2.1  ความหมายของงาน 
    1.2.2  ความส าคญัและประโยชน์ของงาน 
    1.2.3  มีทฤษฎีสนบัสนนุหลกัการท างาน 
    1.2.4  วิธีการและขัน้ตอนของการท างาน 
    1.2.5  กระบวนการท างาน  การจดัการ  เทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2.6  การน าเทคโนโลยี    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  การสร้างและพฒันา
ผลติภณัฑ์หรือวิธีการใหม่ 
    1.2.7  คณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมในการท างานและประกอบอาชีพ 
ผู้สอนสามารถสอนแตล่ะงานครบหรือไม่ครบทัง้  7 หวัข้อก็ได้  ขึน้อยู่กับลกัษณะงานแต่จะต้องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้านความรู้  ด้านทกัษะและกระบวนการ  และด้านเจตคติ  (คณุธรรม  จริยธรรม  และ  คา่นิยม) 

1.3  การจดัการเรียนรู้  โดยผู้ เรียนสามารถน าความรู้  ทกัษะและกระบวน  คณุธรรม  จริยธรรม  และ
คา่นิยม  จากสาระภายในกลุม่มาบูรณาการกนัได้  หรือน าสาระจากกลุม่การเรียนรู้อ่ืน ๆ มาบูรณาการกบั
สาระของกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้ 

1.4  จดัการเรียนรู้ได้ทัง้ภายในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน  โดยจดัในสถานท่ีปฏิบติังาน  สถาน
ประกอบการ ฯลฯ  แล้วแตค่วามพร้อมและความเหมาะสม 

1.5  จดัการเรียนรู้โดยการก าหนดงานท่ีมีความหมายกบัผู้ เรียน 
1.6  จดัการเรียนรู้โดยค านงึถึงความต้องการ ความสนใจ ความพร้อมทางด้านร่างกาย  อุปนิสยั

สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้ เรียน 
 

2.  รูปแบบการจัดการเรียนรู้  ได้แก ่
1.  การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  มีขัน้ตอนอยา่งน้อย  4  ขัน้ตอน  คือ 
 1.1  ขัน้ศกึษาและวิเคราะห์งาน 

1.2  ขัน้วางแผน 
1.3  ขัน้ลงมือปฏิบติั 
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1.4  ขัน้ประเมินและปรับปรุง 
2.  การเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้า  แล้วน าเสนอตอ่ผู้สอนและเพื่อน 
3.  การเรียนรู้จากประสบการณ์  โดยครูเป็นผู้สร้างกิจกรรม  ให้นกัเรียนได้ปฏิบติั   
4.  วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกนั   เพื่อน าไปสูห่ลกัการหรือแนวความคิดของสิง่ท่ีเรียนรู้  และ

น าไปใช้กบักิจกรรม  หรือสถานการณ์ใหม่ตอ่ไป 
5.  การเรียนรู้จากการท างานกลุม่  เพื่อเปิดโอกาสให้ใช้กระบวนการตา่งๆ ได้แก่  กระบวนกลุม่  การ

บวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  กระบวนการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นต้น 
 
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ได้มีดงันี  ้
1.  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ  มีประสบการณ์  ประสบความส าเร็จ 

ในงานและอาชีพท่ีอยูใ่นชุมบน  ผู้น าชุมชน  เป็นต้น 
2.  แหลง่วิทยาการ  ได้แก่  สถาบนั  องค์การ  หนว่ยงาน  ห้องสมดุ  ศนูย์วิชาการทัง้ 

ภาครัฐและเอกชน 
3.  สถานประกอบการ  สถานประกอบวิชาชีพอิสระ  โรงงานอุตสาหกรรม  หนว่ยงาน 

ให้บริการความรู้  ฝึกอบรม  เก่ียวกบังานและอาชีพตา่งๆ  ท่ีมีอยูใ่นชุมชนท้องถ่ิน 
4.  ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  อุทยานแหง่ชาติ  สวนสตัว์  สวนพฤกษศาสตร์  พิพิธภณัฑ์  

เป็นต้น  
5.  สือ่สิง่พิมพ์ตา่ง  เช่นวารสาร  แผน่พบั  หนงัสอืพิมพ์  ต ารา  เป็นต้น 
6.  สือ่อิเลค็ทรอนิกส์  เช่น  อินเตอร์เน็ต  ซีดี –รอม  วีดิทศัน์  เป็นต้น  

การวัดและประเมินผล 

การวดัและประเมินผล  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีการวดัและประเมินทัง้ด้านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน)  ด้านทกัษะกระบวนการ  และด้านคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (คณุธรรม  จริยธรรม  คา่นิยม  
และเจตคติ)  โดยใช้วิธีประเมินท่ีหลากหลาย  เชน่  การประเมินตามสภาพจริง  การประเมินภาคปฏิบติั  การ
วดัความรู้ด้วยการทดสอบ  ในการประเมินแตล่ะด้าน  คิดเป็นสดัสว่น  ดงันี ้  

คณุลกัษณะ    :    ทกัษะกระบวนการ    :    ผลสอบ / ผลงาน 
                                    1        :                   2             :                1   

โดยในแตล่ะด้านมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ด้านคุณลักษณะ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
ข้อที่ 2.  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2.2  สงัเคราะห์ข้อมลูได้ครอบคลมุถกูต้อง 
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                2.2.1 สรุปแนวคิด  หลกัการที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูท่ีศกึษาได้   ถกูต้องชดัเจน 
ข้อที่ 3.  คิดอย่างสร้างสรรค์ 
 3.1  มีความคิดแปลกใหม่  คิดยืดหยุน่และคิดละเอียดลออ 

        3.1.2 ผลติผลงานจากแนวคิดใหม่หรือดดัแปลงจากแนวคิดเดิม 
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้ 
ข้อที่ 4 ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 4.1  ตัง้ใจ  เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรม 

  4.1.1 ตัง้ใจเรียน 
  4.1.2 เอาใจใสแ่ละมีความเพียรพยายามในการเรียน 

        4.1.3 มีสว่นร่วมในการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ 
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ 
ข้อที่ 9 ท างานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายได้ 
 9.1 ท างานกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 9.1.1 เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
 9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
 9.1.3 ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง 
ข้อที่ 14  มุ่งมั่นในการท างาน 
 14.1  ตัง้ใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

         14.1.1 เอาในใสต่อ่การปฏิบติัหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 14.1.2 ตัง้ใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จอยา่งมีคณุภาพ 

 14.1.3 ปรับปรุงและพฒันาการท างานด้วยตนเอง 
ข้อที่ 19 มีจติสาธารณะ 
 19.1  ช่วยเหลอืผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจและพงึพอใจ 
 19.1.1 อาสาท างานให้แก่ผู้ อ่ืนด้วยก าลงักาย ก าลงัใจ   และก าลงัสติปัญญา 
 19.1.2  แบง่ปันสิง่ของ ทรัพย์สนิและอ่ืนๆเพื่อช่วยแก้ปัญหา หรือสร้างความสขุ
ให้แก่ผู้ อ่ืน 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบบนัทกึ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  โดยให้มีการประเมินทัง้อาจารย์  เพื่อน  และตนเอง 
ด้านทักษะกระบวนการ  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชีด้งันี ้
 1.   ท างานอยา่งเป็นระบบและเป็นไปตามขัน้ตอน  

2.   มีความคลอ่งแคลว่ในการท างาน 



 

 

71 

3.   มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 
4.   มีทกัษะในการดแูลและเก็บรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่งๆ 

เคร่ืองมือและวิธีการ  ใช้วิธีการสงัเกตจากการปฏิบติังานของนกัเรียนแล้วบนัทกึลงในแบบประเมินด้าน
ทกัษะกระบวนการ 
 
 
ด้านผลสอบ และ หรือ ผลงาน 
 ผลสอบ  ได้จากการท าคะแนนในการท าแบบทดสอบแตล่ะเร่ือง  เม่ือเรียนจบในแตล่ะหนว่ย  (โดย
จะเร่ิมท าการทดสอบตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3-6)  

 ผลงาน  มีหวัข้อในการประเมินและตวับง่ชี ้ ดงันี ้
 1.   ความถกูต้อง  ได้แก ่
  1.1  ผลงานถกูต้องตามหลกัการ 
     1.2  ผลงานถกูต้องตามแบบหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 2.   ความสะอาด  เรียบร้อย  และสวยงาม  ได้แก่ 
  2.1  ผลงานสะอาด 
  2.2  ผลงานเรียบร้อย  และสวยงาม 
 3.   ความคิดสร้างสรรค์  ได้แก่ 
  3.1  ออกแบบชิน้งานได้แปลกใหม่และเหมาะสม 
  3.2  ดดัแปลงรูปแบบของงาน และ หรือวิธีการ  ขัน้ตอนในการท างานได้อยา่งเหมาะสม
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