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โรงเรี ยนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
สาระการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ ปี การศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี: วิชาการงานอาชีพ
ทาไมต้ องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็ นกลุม่ สาระที่ช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยน
มีความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง สามารถ
นาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิด
สร้ างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจต
คติที่ดีตอ่ การทางาน สามารถดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมได้ อย่างพอเพียง และมีความสุข
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนแบบองค์รวม
เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะในการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี ้
 การดารงชีวิตและครอบครั ว เป็ นสาระเกี่ ยวกับการทางานในชี วิตประจาวัน ช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม เน้ นการปฏิบตั ิจริ งจนเกิด
ความมัน่ ใจและภูมิใจในผลสาเร็ จของงาน เพื่อให้ ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็ นสาระการเรี ยนรู้ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้ างสรรค์ โดยนาความรู้มาใช้ กบั กระบวนการเทคโนโลยี สร้ างสิง่ ของ เครื่ องใช้ วิธีการ หรื อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดต่อสือ่ สาร การค้ นหาข้ อมูล การใช้ ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ ปัญหาหรื อการสร้ างงาน คุณค่า
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
 การอาชีพ เป็ นสาระที่เกี่ยวข้ องกับทักษะที่จาเป็ นต่ออาชีพ เห็นความสาคัญของคุณธรรม
จริ ยธรรม และเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ ใช้ เทคโนโลยีได้ เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริ ต และเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประกอบด้ วยสาระที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว เป็ นสาระเกี่ยวกับการทางานในชีวิตประจาวัน การช่วยเหลือ
ตนเอง การดารงชีวิต ครอบครัว และสังคมในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อม เน้ นการ
ปฏิบตั ิจริ งจนเกิดความมัน่ ใจในผลสาเร็ จของงาน เพื่อให้ ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเอง
มาตรฐาน ง 1.1 เข้ าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้ พลังงานทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อมในการ
ทางานเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็ นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยนาความรู้มาใช้ กบั กระบวนการเทคโนโลยี สร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ วิธีการ หรื อเพิม่
ประสิทธิภาพในการดารงชีวิต
มาตรฐาน ง 2.1 เข้ าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้
หรื อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ เลือกใช้ เทคโนโลยีในทางสร้ างสรรค์ตอ่
ชีวิต สังคม สิง่ แวดล้ อม และมีสว่ นร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดต่อสือ่ สาร การค้ นหาข้ อมูล การใช้ ข้อมูลสารสนเทศ การแก้ ปัญหาหรื อการสร้ างงาน คุณค่าและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล
การเรี ยนรู้ การสือ่ สาร การแก้ ปัญหา การทางานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
สาระที่ 4 การอาชีพ เป็ นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็ นต่ออาชีพ เห็นความสาคัญของคุณธรรม จริ ยธรรม
และเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริ ต และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ
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มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจมีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชี พ ใช้ เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคณ
ุ ธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
คุณภาพผู้เรียน
จบชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
 เข้ าใจวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้ วสั ดุ อุปกรณ์

และเครื่ องมือถูกต้ องตรงกับลักษณะงาน มีทกั ษะกระบวนการทางาน มีลกั ษณะนิสยั การทางาน
ที่กระตือรื อร้ น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
 เข้ าใจประโยชน์ของสิง่ ของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน มีความคิดในการแก้ ปัญหาหรื อสนอง
ความต้ องการอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะในการสร้ างของเล่น ของใช้ อย่างง่าย โดยใช้ กระบวนการ
เทคโนโลยี ได้ แก่ กาหนดปั ญหาหรื อความต้ องการ รวบรวมข้ อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพ
ร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้ าง และประเมินผล เลือกใช้ วสั ดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี เลือกใช้ สงิ่ ของเครื่ องใช้ ใน
ชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่ องใช้ ด้วยการนากลับมาใช้ ซ ้า
 เข้ าใจและมีทกั ษะการค้ นหาข้ อมูลอย่างมีขนตอน
ั้
การนาเสนอข้ อมูลในลักษณะต่าง ๆ และวิธี
ดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จบชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
 เข้ าใจการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอน
้
มีทกั ษะการจัดการ ทักษะ
การทางานร่วมกัน ทางานอย่างเป็ นระบบและมีความคิดสร้ างสรรค์ มีลกั ษณะนิสยั การทางานที่ขยัน อดทน
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสานึกในการใช้ น ้า ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
 เข้ าใจความหมาย วิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี มี
ความคิดในการแก้ ปัญหาหรื อสนองความต้ องการอย่างหลากหลาย นาความรู้และทักษะการสร้ างชิ ้นงานไป
ประยุกต์ในการสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้ กระบวนการเทคโนโลยี ได้ แก่
กาหนดปั ญหาหรื อความต้ องการ รวบรวมข้ อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง ๓ มิติ หรื อ
แผนที่ความคิด ลงมือสร้ าง และประเมินผล เลือกใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ ต่อชีวิต
สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรู ปแล้ วนากลับมาใช้ ใหม่
 เข้ าใจหลักการแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น มีทกั ษะการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการค้ นหาข้ อมูล เก็บรักษา
ข้ อมูล สร้ างภาพกราฟิ ก สร้ างงานเอกสาร นาเสนอข้ อมูล และสร้ างชิ ้นงานอย่างมีจิตสานึก
และรับผิดชอบ
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 รู้และเข้ าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทังมี
้ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สมั พันธ์ กบั อาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนแบบองค์รวมเพื่อให้ เป็ นคนดี มีความรู้
ความสามารถ โดยมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ดงั นี ้
1. มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการดารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชีพ มีทกั ษะในการทางาน การประกอบอาชีพ การ
จัดการ การแสวงหาความรู้ เลือก ใช้ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน สามารถทางาน
อย่างมีกลยุทธ์ สร้ างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
2. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการทางาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา เอื ้อเฟื อ้
เสียสละ และมีวินยั ในการทางาน เห็นคุณค่า ความสาคัญของงานอาชีพสุจริ ต ตระหนักถึงความสาคัญ
ของสารสนเทศ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้ อม และพลังงาน
3. มีความเข้ าใจเกี่ยวกับ การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ เมล็ดและการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ สว่ นอื่นๆของพืช
ด้ วยวิธีการชา การปลูกพืชล้ มลุกที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การทาปุ๋ ยพืชสดและ
ปุ๋ ยหมัก การปลูกพืชตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต วิธีการเลี ้ยงสัตว์บกขนาด
เล็กที่สามารถจาหน่ายได้ และการนาของเสียจากสัตว์มาใช้ ประโยชน์
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ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สาระที่ 1

การดารงชีวิตและครอบครัว

มาตรฐาน ง 1. 1 เข้ าใจการทางาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะ
การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะ การ
แสวงหาความรู้ มีคณ
ุ ธรรม และลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึก ในการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว
ชัน้
ป. 1

ตัวชีว้ ัด
1. บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
2. ใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือง่าย ๆ ใน
การทางานอย่างปลอดภัย
3. ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่าง
กระตือรื อร้ นและตรงเวลา

ป. 2

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง เช่น
- การแต่งกาย
- การเก็บของใช้
- การหยิบจับและใช้ ของใช้ ส่วนตัว
- การจัดโต๊ ะ ตู้ ชัน้
 การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือง่าย ๆ
ในการทางานอย่างปลอดภัย เช่น
- การทาความคุ้นเคยการใช้ เครื่ องมือ
- การรดน ้าต้ นไม้
- การถอนและเก็บวัชพืช
- การพับกระดาษเป็ นของเล่น

1. บอกวิธีการและประโยชน์การทางาน เพื่อ  การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
เช่น
2. ใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ในการ
- บทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกในบ้ าน
ทางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
- การจัดวาง เก็บเสื ้อผ้ า รองเท้ า
3. ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครั ว
- การช่วยครอบครัวเตรี ยมประกอบอาหาร
อย่างปลอดภัย
- การกวาดบ้ าน
- การล้ างจาน
 การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ เช่น
- การเพาะเมล็ด
- การดูแลแปลงเพาะกล้ า
- การทาของเล่น
- การประดิษฐ์ ของใช้ สว่ นตัว
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ชัน้
ป. 3

ตัวชีว้ ัด
1.อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทางาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
2. ใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ตรงกับ
ลักษณะงาน
3.ทางานอย่างเป็ นขันตอนตามกระบวนการ
้
ทางานด้ วยความสะอาด ความรอบคอบ
และอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม เช่น
- การเลือกใช้ เสื ้อผ้ า
- การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยน
- การทาความสะอาดรองเท้ า กระเป๋ านักเรี ยน
- การกวาด ถู ปัดกวาด เช็ดถู บ้ านเรื อน
- การทาความสะอาดห้ องเรี ยน
 การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ เช่น
- การปลูกผักสวนครัว
- การบารุงรักษาของเล่น
- การซ่อมแซมของใช้ สว่ นตัว
- การประดิษฐ์ ของใช้ ในโอกาสต่างๆ โดยใช้
วัสดุในท้ องถิ่น

ป. 4

1. อธิบายเหตุผลในการทางานให้ บรรลุ
เป้าหมาย
2. ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างเป็ นขันตอน
้
ด้ วยความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์
3. ปฏิบตั ติ นอย่างมีมารยาท
ในการทางาน
4.ใช้ พลังงานและทรัพยากร
ในการทางานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

 การทางาน เช่น
- การดูแลรักษาของใช้ สว่ นตัว
- การจัดตู้เสื ้อผ้ า โต๊ ะเขียนหนังสือ และกระเป๋ า
นักเรี ยน
- การปลูกไม้ ดอก หรื อ ไม้ ประดับ
- การซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือ
- การประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่งจากใบตอง และ
กระดาษ
- การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
 มารยาท เช่น
- การต้ อนรับบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง
ในโอกาสต่าง ๆ
- การรับประทานอาหาร
- การใช้ ห้องเรี ยน ห้ องน ้า และห้ องส้ วม

7
ชัน้
ป. 5

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1. อธิบายเหตุผลการทางานแต่ละขันตอน
้
 ขันตอนการท
้
างาน เช่น
ถูกต้ องตามกระบวนการทางาน
- การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รี ด พับ เสื ้อผ้ า
2. ใช้ ทกั ษะการจัดการในการทางาน อย่าง
- การปลูกพืช
เป็ นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้ างสรรค์
3. ปฏิบตั ติ นอย่างมีมารยาทใน
การทางานกับสมาชิกในครอบครัว
4. มีจิตสานึกในการใช้ พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

- การทาบัญชีครัวเรื อน
 การจัดการในการทางาน เช่น
- การจัดโต๊ ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็น และห้ องครัว
- การทาความสะอาดห้ องน ้าและห้ องส้ วม
- การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ ในบ้ าน
- การประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ
เหลือใช้ ที่มีอยู่ในท้ องถิ่น
- การจัดเก็บเอกสารสาคัญ
- การดูแลรักษาและใช้ สมบัตสิ ว่ นตัว
สมาชิกในครอบครัว และส่วนรวม
 มารยาท เช่น
- การทางานกับสมาชิกในครอบครัว

ป. 6

1. อภิปรายแนวทางในการทางานและ
 การทางานและการปรับปรุงการทางาน เช่น
ปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอน
้
- การดูแลรักษาสมบัตภิ ายในบ้ าน
2. ใช้ ทกั ษะการจัดการในการทางาน และมี
- การปลูกไม้ ดอก หรื อ ไม้ ประดับ หรื อ
ทักษะการทางานร่ วมกัน
ปลูกผัก หรื อเลี ้ยงปลาสวยงาม
3. ปฏิบตั ติ นอย่างมีมารยาท
- การบันทึกรายรับ – รายจ่ายของห้ องเรี ยน
ในการทางานกับครอบครัวและผู้อื่น

- การจัดเก็บเอกสารการเงิน
 การจัดการในการทางานและทักษะการทางานร่วมกัน
เช่น
- การเตรี ยม ประกอบ จัดอาหาร ให้ สมาชิก
ในครอบครัว
- การติดตัง้ ประกอบ ของใช้ ในบ้ าน
- การประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่งให้ สมาชิก
ครอบครัว หรื อเพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ
 มารยาท เช่น
- การทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น

ใน
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สาระที่ 2

การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 2. 1 เข้ าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ หรื อ
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ เลือกใช้ เทคโนโลยีในทาง
สร้ างสรรค์ตอ่ ชีวิต สังคม สิง่ แวดล้ อม และมีสว่ นร่วมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืน
ชัน้

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. 1

-

-

ป. 2

1. บอกประโยชน์ ของสิ่งของเครื่ อ งใช้ ใ น  สิง่ ของเครื่ องใช้ ในชีวติ ประจาวัน ถูกสร้ างมาให้ มี
ชีวติ ประจาวัน
รูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้ าที่ใช้ สอย เช่น แปรงสี
ฟัน หม้ อหุงข้ าว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็ นต้ น ซึ่งมี
2. สร้ างของเล่นของใช้ อย่างง่าย โดย
ประโยชน์ในการทาให้ ความเป็ นอยู่ของมนุษย์ดีขึ ้น
กาหนดปัญหาหรื อความต้ องการ รวบรวม
ทากิจกรรมต่างๆ ได้ สะดวกและรวดเร็วขึ ้น
ข้ อมูล ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็ น
ภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้ าง และประเมินผล  การสร้ างของเล่น หรื อของใช้ อย่างเป็ นขันตอนตั
้
งแต่
้
3. น าความรู้ เกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์
กาหนดปัญหา หรื อ ความต้ องการ รวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ถูก วิธี ไ ปประยุก ต์ ใ ช้ ใ น การ
ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง ๒ มิติ
สร้ างของเล่นของใช้ อย่างง่าย
4. มีความคิดสร้ างสรรค์อย่างน้ อย
1 ลักษณะ ในการแก้ ปัญหาหรื อสนอง
ความต้ องการ

ก่อนลงมือสร้ าง และประเมินผล ทาให้ ผ้ เู รี ยนทางาน
อย่างเป็ นกระบวนการ
 ภาพร่าง 2 มิติ หรื อ ภาพ 2 มิติ ประกอบด้ วย
ด้ านกว้ าง และด้ านยาว
 การใช้ อปุ กรณ์ เครื่ องมือ เช่น กรรไกร ไม้ บรรทัด
ควรใช้ ให้ เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการ
ทางาน หากนามาใช้ โดยขาดความระมัดระวัง ไม่
รู้วธิ ีการใช้ ที่ถกู ต้ อง จะทาให้ เกิดอันตรายต่อตนเอง
และความเสียหายกับชิ ้นงานที่ทา ดังนัน้ การใช้
อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ถกู วิธี จะทาให้ เกิด ความ
ปลอดภัยในการทางาน
 ความคิดสร้ างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้ วย
ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความ
ยืดหยุ่นในการคิด และความคิดละเอียดลออ
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ชัน้
ป. 3

ป. 4

ตัวชีว้ ัด
1. สร้ างของเล่นของใช้ อย่างง่าย
โดยกาหนด ปัญหาหรื อความต้ องการ
รวบรวมข้ อมูล ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง
2 มิติ ลงมือสร้ าง และประเมินผล
2. เลือกใช้ สงิ่ ของเครื่ องใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันอย่างสร้ างสรรค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การสร้ างของเล่น หรื อของใช้ อย่างเป็ นขันตอนตั
้
งแต่
้
กาหนดปัญหา หรื อ ความต้ องการ รวบรวมข้ อมูล
ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง 2 มิติ
ก่อนลงมือสร้ าง และประเมินผล ทาให้ ผ้ เู รี ยนทางาน
อย่างเป็ นกระบวนการ
 ภาพร่ าง 2 มิติ หรื อ ภาพ 2 มิติ ประกอบด้ วย ด้ าน
กว้ าง และด้ านยาวเป็ นการถ่ายทอดความคิดหรื อ
จินตนาการ
3. มีการจัดการสิ่งของเครื่ อ งใช้ ด้วยการ
 การเลือกใช้ สงิ่ ของเครื่ องใช้ อย่างสร้ างสรรค์เป็ นการ
นากลับมาใช้ ซ ้า
เลือกสิง่ ของเครื่ องใช้ ที่เป็ นมิตร กับชีวติ สังคม
สิง่ แวดล้ อม
 การนาสิง่ ของเครื่ องใช้ กลับมาใช้ ซ ้า
เป็ นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
-
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ชัน้
ป. 5

ตัวชีว้ ัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อ ธิ บ ายความหมายและ
 ความหมายของเทคโนโลยี คือการนาความรู้ ทักษะ
วิ วั ฒ นาการขอ งเทคโนโลยี
และทรัพยากรมาสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ ผลิตภัณฑ์
2. สร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ ตาม
หรื อวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ ปัญหา
ความสนใจอย่างปลอดภัย
สนองความต้ องการหรื อ เพิม่ ความสามารถในการ
โดยกาหนดปัญหาหรื อความต้ องการ
ทางาน ของมนุษย์
รวบรวมข้ อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย  เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกต่างกันและ มีการพัฒนา
ถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง 3 มิติ ลง
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรี ยกว่าวิวฒ
ั นาการ
มือสร้ าง และประเมินผล
การศึกษาวิวฒ
ั นาการเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
3. นาความรู้ และทักษะการสร้ างชิน้ งาน
พัฒนา
ไปประยุกต์ในการสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้
 การสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ อย่างเป็ นขันตอนตั
้
งแต่
้
4. มีความคิดสร้ างสรรค์อย่างน้ อย
กาหนดปัญหาหรื อความต้ องการ รวบรวมข้ อมูล
2 ลักษณะ ในการแก้ ปัญหาหรื อสนอง
เลือกวิธีการ ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็ น
ความต้ องการ
ภาพร่าง 3 มิติ ก่อนลงมือสร้ าง และประเมินผล
ทาให้ ผ้ เู รี ยนทางานอย่างเป็ นกระบวนการ
5. เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ในชี วิต ประจ าวัน
อย่างสร้ างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการ  ภาพร่าง 3 มิตหิ รื อภาพ 3 มิติ ประกอบด้ วย ด้ าน
กว้ าง ด้ านยาว และด้ านสูง เป็ นการถ่ายทอดความคิด
จัด การสิ่ง ของเครื่ อ งใช้ ด้ ว ยการแปรรู ป
หรื อจินตนาการ
แล้ วนากลับมาใช้ ใหม่
 ทักษะการสร้ างชิ ้นงาน เป็ นการฝึ กฝนใน
การใช้ อปุ กรณ์ เครื่ องมือ สร้ างชิ ้นงาน
จนสามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว
ทาให้ เกิดความสามารถพื ้นฐาน ในการสร้ างชิ ้นงาน
 ความคิดสร้ างสรรค์มี 4 ลักษณะ ประกอบด้ วย
ความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นใน
การคิด และความคิดละเอียดลออ
 การเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์เป็ น
การเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับชีวติ สังคม
สิง่ แวดล้ อม เช่น การใช้ เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์
 การจัดการสิง่ ของเครื่ องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้ ว
นากลับมาใช้ ใหม่ เป็ นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
สะอาด
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ชัน้
ป. 6

ตัวชีว้ ัด
1. อธิบายส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี
2. สร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ ตามความ
สนใจ อย่างปลอดภัย โดยกาหนด
ปัญหา หรื อความต้ องการ รวบรวม
ข้ อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง 3 มิติ
หรื อแผนที่ความคิด ลงมือสร้ าง และ
ประเมินผล
3. นาความรู้และทักษะการสร้ าง
ชิ ้นงานไป ประยุกต์ในการสร้ างสิง่ ของ
เครื่ องใช้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้ วย ตัวป้อน(Input)
กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์(Output)
 การสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ อย่างเป็ นขันตอนตั
้
งแต่
้
กาหนดปัญหา หรื อความต้ องการ รวบรวมข้ อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ น
ภาพร่าง 3 มิติ หรื อแผนที่ความคิด ก่อนลงมือ
สร้ าง และประเมินผล ทาให้ ผ้ เู รี ยนทางานอย่างเป็ น
กระบวนการ
 ภาพร่าง 3 มิติ ประกอบด้ วย ด้ านกว้ าง
ด้ านยาว และด้ านสูง เป็ นการถ่ายทอดความคิดหรื อ
จินตนาการ
 แผนที่ความคิด เป็ นการลาดับความคิดให้ เห็นเป็ น
ขันตอน
้
และเป็ นการถ่ายทอดความคิดหรื อ
จินตนาการรูปแบบหนึ่ง
 ทักษะการเจาะ เป็ นความสามารถพื ้นฐานในการ
สร้ างชิ ้นงานอีกด้ านหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการฝึ กฝนจน
สามารถปฏิบตั งิ านได้ คล่องแคล่ว รวดเร็ว
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สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1 เข้ าใจ เห็นคุณค่า และใช้ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นข้ อมูล การ
เรี ยนรู้ การสือ่ สาร การแก้ ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผล
มีคณ
ุ ธรรม
ชัน้
ป. 1

ป. 2

ตัวชีว้ ัด
1. บอกข้ อมูลที่สนใจและแหล่งข้ อมูลที่อยู่
ใกล้ ตวั

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ข้ อมูลของสิง่ ที่สนใจอาจเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับ
บุคคล สัตว์ สิง่ ของ เรื่ องราว และเหตุการณ์ตา่ งๆ
 แหล่งข้ อมูลที่อยู่ใกล้ ตวั เช่น บ้ าน ห้ องสมุด
ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์

2. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์
วิทยุ โทรทัศน์ กล้ องดิจิทลั โทรศัพท์มือถือ
 ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
ใช้ ในการเรี ยน ใช้ วาดภาพ ใช้ ตดิ ต่อสื่อสาร

1. บอกประโยชน์ของข้ อมูลและรวบรวม
ข้ อมูลที่สนใจจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้

 ข้ อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการดาเนินชีวิต
ต้ องพิจารณาก่อนนาไปใช้
 แหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ เป็ นแหล่งข้ อมูลที่มีการ
รวบรวมข้ อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผลและ
มีการอ้ างอิง เช่น
- แหล่งข้ อมูลของทางราชการ
- แหล่งข้ อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
ตรงและศึกษาในเรื่ องนันๆ
้
 การรวบรวมข้ อมูลที่สนใจจากแหล่งข้ อมูลหลาย
แหล่ง ที่เชื่อถือได้ ช่วยให้ ได้ ข้อมูล ที่ถกู ต้ องและ
สมบูรณ์มากขึ ้น
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ชัน้

ตัวชีว้ ัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

2. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้ อมูล

 ประโยชน์ของแหล่งข้ อมูล
 การรักษาแหล่งข้ อมูล เป็ นการรักษาสภาพของ
แหล่งข้ อมูลให้ คงอยู่และใช้ งานได้ นานๆ เช่น ไม่ขีด
เขียนตามสถานที่ตา่ งๆ ปฏิบตั ติ ามระเบียบการ
ใช้ แหล่งข้ อมูล และไม่ทาให้ แหล่งข้ อมูลเกิดความ
ชารุดเสียหาย

3. บอกชื่อและหน้ าที่ของอุปกรณ์พื ้นฐานที่
เป็ นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

 คอมพิวเตอร์ ประกอบด้ วยหน่วยรับเข้ า
หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก
ซึ่งการประมวลผลเป็ นการกระทา(คานวณ
เปรี ยบเทียบ) กับข้ อมูลที่รับเข้ ามา
 อุปกรณ์พื ้นฐานที่เป็ นส่วนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์ มีดงั นี ้
- เมาส์ ทาหน้ าที่ เลื่อนตัวชี ้และคลิกคาสัง่
- แผงแป้นอักขระ ทาหน้ าที่รับข้ อความ
-

สัญลักษณ์และตัวเลข
จอภาพ ทาหน้ าที่ แสดงข้ อความ ภาพ
ซีพียู ทาหน้ าที่ ประมวลผลข้ อมูล
ลาโพง ทาหน้ าที่ ส่งเสียง
เครื่ องพิมพ์ ทาหน้ าที่ พิมพ์ข้อความ ภาพทาง
กระดาษ

- อุปกรณ์เก็บข้ อมูล เช่น แผ่นบันทึก ซีดี
หน่วยความจาแบบแฟลช
ป. 3

1. ค้ นหาข้ อมูลอย่างมีขนตอน
ั้
และนาเสนอ
ข้ อมูลในลักษณะต่างๆ

 ขันตอนการค้
้
นหาข้ อมูล ประกอบด้ วย การ
กาหนดหัวข้ อที่ต้องการค้ นหา การเลือก
แหล่งข้ อมูล การเตรี ยมอุปกรณ์ การค้ นหาและ
รวบรวมข้ อมูล การพิจารณา การสรุปผล
 การนาเสนอข้ อมูลสามารถทาได้
หลายลักษณะตามความเหมาะสม เช่น นาเสนอ
หน้ าชันเรี
้ ยน จัดทาเอกสารรายงาน จัดทาป้าย
ประกาศ จัดทาสื่อนาเสนอด้ วยคอมพิวเตอร์
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ชัน้

ตัวชีว้ ัด
2. บอกวิธีดแู ลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 วิธีดแู ลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศึกษาและปฏิบตั ติ ามขันตอนการใช้
้
งาน
- ปฏิบตั ติ ามระเบียบการใช้ และการดูแลรักษา

ป. 4

1. บอกชื่อและหน้ าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
- กล้ องดิจิทลั ทาหน้ าที่ บันทึกภาพ
- สแกนเนอร์ ทาหน้ าที่ สแกนข้ อความหรื อภาพ
ที่อยู่ในรูปสิง่ พิมพ์ให้ อยู่ ในรูปข้ อมูลดิจิทลั
- แผ่นซีดี ทาหน้ าที่ เก็บข้ อมูล

2. บอกหลักการทางานเบื ้องต้ นของ
คอมพิวเตอร์

 หลักการทางานเบื ้องต้ นของคอมพิวเตอร์
มีดงั นี ้ รับข้ อมูลเข้ าโดยผ่านหน่วยรับเข้ าแล้ วส่ง
ข้ อมูลไปจัดเก็บไว้ ยงั หน่วยความจา จากนันส่
้ ง
ข้ อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อผ่าน
กระบวนการคานวณและเปรี ยบเทียบให้ ได้ ผล
ลัพธ์ตามต้ องการ ผลลัพธ์ ที่ได้ จะถูกส่งไปยัง
หน่วยแสดงผล
 การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตาม
หลักการทางานเบื ้องต้ น เช่น
อุปกรณ์ รับข้ อ มูล เช่น เมาส์ แผงแป้น
อักขระ
- อุปกรณ์ประมวลผล ได้ แก่ ซีพียู
- อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ ลาโพง
เครื่ องพิมพ์
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ชัน้
ป. 4 (ต่อ)

ตัวชีว้ ัด
3. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 ประโยชน์จากการใช้ งานคอมพิวเตอร์
- ใช้ สร้ างงาน เช่น จัดทารายงาน
สร้ างงาน นาเสนอ
- ใช้ ตดิ ต่อสื่อสารและค้ นหาความรู้ เช่น
ส่ง e-mail ค้ นหาข้ อมูล ศึกษาบทเรี ยน
- ใช้ เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกม
ฟัง
เพลง ดูภาพยนตร์ ร้ องเพลง
 โทษจากการใช้ งานคอมพิวเตอร์
- ต่อร่างกาย เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ ตดิ ต่อกัน
เป็ นเวลานานเป็ นผลเสียต่อสุขภาพ
- ต่อสังคม เช่น การถูกล่อลวง การสูญเสีย
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว

4. ใช้ ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
ทางาน

 ประเภทของซอฟต์แวร์ ได้ แก่ ซอฟต์แวร์ ระบบ
และซอฟต์แวร์ ประยุกต์
 การใช้ งานระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
เช่น การสร้ าง ลบ เปลี่ยนชื่อ ย้ ายแฟ้มและ
โฟลเดอร์

5. สร้ างภาพหรื อชิ ้นงานจากจินตนาการโดย
ใช้ โปรแกรมกราฟิ กด้ วยความรับผิดชอบ

 การใช้ โปรแกรมกราฟิ กขันพื
้ ้นฐาน เช่น การวาด
ภาพ การระบายสี การพิมพ์ข้อความ
 การสร้ างภาพหรื อชิ ้นงานโดยใช้ โปรแกรมกราฟิ ก
เช่น การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน โดยไม่
คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้ คาสุภาพและไม่สร้ าง
ความเสียหายต่อผู้อื่น

16
ชัน้
ป. 5

ตัวชีว้ ัด
1. ค้ นหา รวบรวมข้ อมูลที่สนใจ และเป็ น
ประโยชน์จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือ
ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 การดาเนินการเพื่อให้ ได้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
- กาหนดวัตถุประสงค์และความต้ องการของสิ่งที่
สนใจเพื่อกาหนดข้ อมูลที่ต้องการค้ นหา
- วางแผนและพิ จ ารณาเลื อ กแหล่ ง ข้ อ มูล ที่ มี
ความน่าเชื่อถือ
- ก าหนดหั ว ข้ อ ของข้ อมูล ที่ ต้ องการค้ นหา
เตรี ยมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในการค้ นหา บันทึก และ
เก็บข้ อมูล
- ค้ นหาและรวบรวมข้ อมูล
- พิจารณา เปรี ยบเทียบ ตัดสินใจ
- สรุ ป ผลและจัด ท ารายงานโดยมี ก ารอ้ างอิ ง
แหล่งข้ อมูล
- เก็บรักษาข้ อมูลให้ พร้ อมใช้ งานต่อไป

2. สร้ างงานเอกสารเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันด้ วยความรับผิดชอบ

 การใช้ ซอฟต์แวร์ ประมวลคาขันพื
้ ้นฐาน
เช่น การสร้ างเอกสารใหม่ การตกแต่ง เอกสาร
การบันทึกงานเอกสาร
 การสร้ างงานเอกสาร เช่น บัตรอวยพร ใบ
ประกาศ รายงาน โดยมีการอ้ างอิงแหล่งข้ อมูล ใช้
คาสุภาพ และ ไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น
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ชัน้

ตัวชีว้ ัด

ป. 6

1. บอกหลักการเบื ้องต้ นของการแก้ ปัญหา

 หลักการเบื ้องต้ นของการแก้ ปัญหา
- พิจารณาปัญหา
- วางแผนแก้ ปัญหา
- แก้ ปัญหา
- ตรวจสอบและปรับปรุง

2. ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการค้ นหาข้ อมูล

 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการค้ นหาข้ อมูล เช่น
ค้ นหาข้ อมูลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ค้ นหาข้ อมูล
จากอินเทอร์ เน็ต ค้ นหาข้ อมูลจากซีดีรอม
 การเก็บรักษาข้ อมูลในรูปแบบต่างๆ
- สาเนาถาวร เช่น เอกสาร แฟ้มสะสมงาน
- สื่อบันทึก เช่น เทป แผ่นบันทึก ซีดีรอม
หน่วยความจาแบบแฟลช
 การจัดทาข้ อมูลเพื่อการนาเสนอต้ องพิจารณา
รูปแบบของข้ อมูลให้ เหมาะสมกับการสื่อ
ความหมายที่เข้ าใจง่ายและชัดเจน เช่น กราฟ
ตาราง แผนภาพ รูปภาพ
 การใช้ ซอฟต์แวร์ นาเสนอ เช่น การสร้ างสไลด์
การตกแต่งสไลด์ การกาหนดเทคนิคพิเศษในการ
นาเสนอ
 การเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ให้ เหมาะสมกับ
รูปแบบการนาเสนอ เช่น นาเสนอรายงาน
เอกสารโดยใช้ ซอฟต์แวร์ ประมวลคา นาเสนอ
แบบบรรยายโดยใช้ ซอฟต์แวร์ นาเสนอ
 การสร้ างชิ ้นงานต้ องมีการวางแผนงานและการ
ออกแบบอย่างสร้ างสรรค์
 ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ ้นงาน เช่น
แผ่นพับ ป้ายประกาศ เอกสารแนะนาชิ ้นงาน
สไลด์นาเสนอข้ อมูล โดยมี การอ้ างอิง
แหล่งข้ อมูล ใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คดั ลอก
ผลงานผู้อื่น ใช้ คาสุภาพและไม่สร้ างความ
เสียหายต่อผู้อื่น

3. เก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ

4.นาเสนอข้ อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
โดยเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

5. ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสร้ างชิ ้นงานจาก
จินตนาการหรื องานที่ทาในชีวิตประจาวัน
อย่างมีจิตสานึก และความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
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สาระที่ 4

การอาชีพ

มาตรฐาน ง 4.1 เข้ าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้ เทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคณ
ุ ธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ่ อาชีพ
ชัน้
ป. 1

ตัวชีว้ ัด
-

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
-

ป. 2

-

-

ป. 3

-

-

ป. 4

1. อธิบายความหมายและความสาคัญของอาชีพ  ความหมายและความสาคัญของอาชีพ

ป. 5

1. สารวจข้ อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
ชุมชน
2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ

ใน

 อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
- ค้ าขาย

เกษตรกรรม

- รับจ้ าง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
- อาชีพอิสระ
 ความแตกต่างของอาชีพ
- รายได้

ลักษณะงาน

- ประเภทกิจการ
 ข้ อควรคานึงเกี่ยวกับอาชีพ
- ทางานไม่เป็ นเวลา
- การยอมรับนับถือจากสังคม
- มีความเสี่ยงต่อชีวติ สูง
ป. 6

1. สารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
2. ระบุความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่
สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

 การสารวจตนเอง
- ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ
 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช่น
- ความซื่อสัตย์
- ความขยัน อดทน
- ความยุตธิ รรม
- ความรับผิดชอบ
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โครงสร้ างหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
โครงสร้ างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6

ระดับชัน้

รหัสวิชา

จานวนคาบ/สัปดาห์ (คาบละ 50 นาที)

ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6

ง 11111
ง 1211
ง 1311
ง 14111
ง 15111
ง 16111

1
1
1
2
2
2
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โรงเรียนสาธิตแห่ งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คาอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ปี การศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
รหัสวิชา ง 11111 ชื่อวิชา การงานอาชีพ
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ จานวน 36 คาบ / ปี
คาอธิบายรายวิชา
วิชาการงานอาชีพ (งานบ้ าน) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน รักการทางาน
พึง่ พาตนเองได้ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรม มีเจตคติที่ดีตอ่ การทางาน มีทกั ษะและประสบการณ์ใน
การทางาน โดยการศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือบทบาทหน้ าที่ของตนเอง และ
บทบาทหน้ าที่ของสมาชิกที่มีตอ่ ครอบครัว การจัดการงานประจาวัน การทาความสะอาดและการดูแลรักษา
อุปกรณ์ของใช้ สว่ นตัว ได้ แก่ การล้ างแก้ วน ้า การจัดตะกร้ าของใช้ การจัดกระเป๋ านักเรี ยน การจัดเตรี ยม
กล่องสีและกล่องดินสอ การทาความสะอาดโต๊ ะเรี ยน และการซักผ้ าเช็ดโต๊ ะ การทาความสะอาดสถานที่
ส่วนรวมอย่างง่าย ๆ ได้ แก่ การทาความสะอาดห้ องเรี ยน การจัดโต๊ ะเก้ าอี ้ และการจัดชันหนั
้ งสือ การ
ช่วยเหลืองานบ้ านตามวัยและความสามารถ ได้ แก่ การหยิบของให้ ผ้ ใู หญ่ การจัดเก็บของเล่น การ
ต้ อนรับผู้มาเยือนเบื ้องต้ น การเตรี ยมอาหารอย่างง่าย ได้ แก่ การล้ างและเด็ดผัก การล้ างและปอก
ส้ มเขียวหวาน เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย ได้ แก่ การพับผ้ าเช็ดหน้ า การร้ อยและผูกเชือกรองเท้ านักเรี ยน
การล้ างและทาความสะอาดรองเท้ าแตะ โดยเน้ นความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย วิธีการ และขันตอน
้
การปฏิบตั ิงานตามกระบวนการการทางาน ตลอดจนเห็นความสาคัญและประโยชน์ในการทางาน แล้ วนา
ความรู้ ความเข้ าใจมาใช้ มีการวางแผน ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการทางาน จากแหล่งความรู้ตา่ ง
ๆ และแก้ ปัญหาง่ายๆ ด้ วยวิธีการที่เหมาะสม
วิชาการงานอาชี พ (งานเกษตร) เป็ นวิชาที่ปลูกฝั งลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน รั กการทางาน
พึ่งตนเองได้ มี ความคิดสร้ างสรรค์ มีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มี จิตสานึกในการใช้ พลังงาน
ทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม โดยศึกษาให้ เกิดความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือความสาคัญของการเกษตร
เครื่ องมือเกษตร ได้ แก่ บัวรดน ้า ถังน ้า สายยาง การดูแลพืช การคัดเลือกเมล็ด และการเพาะเมล็ด เห็น
คุณค่าและความสาคัญของอาชีพ เกษตรกรรม และการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าถูกวิธี โดยเน้ น ความรู้ ความ
เข้ าใจ ความหมาย วิธีการ กระบวนการทางาน ตลอดจนเห็นความสาคัญประโยชน์ในการทางาน และนา
ความรู้ ความเข้ าใจนันมาใช้
้
มีการวิเคราะห์งาน วางแผน ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูล เกี่ยวกับการทางานจาก
แหล่งความรู้ตา่ ง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้ วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการทางานให้ ดีขึ ้น
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รหัสตัวชีว้ ัด
ง 1.1 ป. 1/1
ง 1.1 ป. 1/2
ง 1.1 ป. 1/3

บอกวิธีการทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
ใช้ วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือง่ายๆในการทางาน
ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรื อร้ นและตรงเวลา
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ (งานบ้ าน)
หน่ วยการเรียนรู้ 6 หน่ วย

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 36 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

1

งานธุรกิจของตนเองและครอบครัว
เรื่องที่ 1 งานจัดการประจาวัน
1. งานจัดการกับตนเองในชีวติ ประจาวัน
บ้ านและชีวติ ความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่องที่ 1. บทบาทและหน้ าที่ของสมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่ 2. การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
1. การทาความสะอาดของใช้ ได้ แก่ แก้ วน ้า ขันน ้า สบู่
และกล่องสบู่ หวี กระจก กระป๋ องแป้ง แปรงสีฟัน
2. การทาความสะอาดสถานที่ ได้ แก่ การกวาดพื ้นห้ อง
เช็ดช่องของใช้ โต๊ ะ เก้ าอี ้ ชันวางของ
้
กระดานดา
เรื่องที่ 3 การจัดตกแต่งของใช้ และสถานที่
1. การจัดช่องของใช้
2. การจัดกล่องดินสอ
3. การจัดกระเป๋ าหนังสือ
4. การจัดแจกันดอกไม้
5. การจัดชันวางของ
้
6. การจัดโต๊ ะ เก้ าอี ้
7. การเก็บของเล่น
เรื่องที่ 4 การบริการในบ้ าน
1. การช่วยหยิบของให้ ผ้ ใู หญ่
2. การต้ อนรับผู้มาเยือน
- การทาความเคารพ กล่าวทักทาย ผู้มาหา เชิญให้ นงั่
นาน ้ามาให้ ดื่ม
อาหารและโภชนากร
เรื่องที่ 1 การเตรี ยม ประกอบปรุงอาหาร
เรื่องที่ 2 การช่วยจัดโต๊ ะอาหารที่บ้าน
เรื่องที่ 3 การเลือกและการซื ้ออาหาร
เรื่องที่ 4 การเตรี ยมอาหาร
1. การล้ างและเด็ดผัก ได้ แก่ ใบ โหระพา กระเพรา ใบ
ตาลึง ถัว่ งอก

2

3

เวลา (คาบ)
2

2
4

14

4

10

23
หน่ วยการเรียนรู้
4

5

6

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
2. การล้ างและปอกส้ มเขียวหวาน
ผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
เรื่องที่ 1 การเลือก จัดเครื่ องแต่งกาย และการแต่งกาย
1. การสวมและถอดเสื ้อผ้ าและรองเท้ า ได้ แก่ ชุดนักเรี ยน
ชุดพลศึกษา เสื ้อกันเปื อ้ น ชุดว่ายน ้า รองเท้ าพลศึกษา
2. การแขวนเสื ้อผ้ ากับไม้ แขวน
3. การพับผ้ า
4. การร้ อยเชือกรองเท้ า
เรื่องที่ 2 การซักผ้ าและทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย
1. การซักผ้ าเช็ดหน้ า
2. การล้ างรองเท้ าแตะ
การออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1 เครื่ องใช้ ในบ้ านที่จาเป็ น
- ชื่อ
- รูปร่างลักษณะ
- ประโยชน์
งานช่ างและงานประดิษฐ์
1. การประดิษฐ์ นกจากกระดาษ และวัสดุเหลือใช้
2. การประดิษฐ์ แมลงเต่าทองจากกระดาษและวัสดุเหลือใช้

เวลา(คาบ)
6

4

4
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ (งานเกษตร)
หน่ วยการเรียนรู้ 2 หน่ วย

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 16 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

1

การปลูกพืช
เรื่องที่ 1 ความสาคัญของการเกษตร
1. ความหมายของการเกษตร
2. ความสาคัญของการเกษตร
3. ประโยชน์ของการเกษตร
เรื่องที่ 2 เครื่ องมือเกษตร
1. บัวรดน ้า
2. ถังน ้า
3. สายยาง
- วิธีใช้
- การเก็บรักษา
เรื่องที่ 3 การดูแลรักษาพืช
1. การให้ น ้า
- ประโยชน์และวิธีการ
เรื่องที่ 4 การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืช
1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ โดย วิธีการสังเกต และวิธี
ใส่ลงในน ้า
2. การเพาะเมล็ด
- วัสดุที่ใช้ ในการเพาะเมล็ด
- วิธีการเพาะเมล็ดพืช ได้ แก่ เมล็ดถัว่ เมล็ดข้ าวโพด
การเลีย้ งสัตว์
เรื่องที่ 1 การเลี ้ยงสัตว์
1. บอกชื่อสัตว์น ้าที่นิยมเลี ้ยงไว้ ขาย

2

เวลา (คาบ)
2

2

4

4

4

วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยนต้ องมีทงั ้ ความรู้
ทักษะและกระบวนการและเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม)
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1.2 การจัดการเรี ยนรู้ต้องกาหนดเป็ นงาน โดยแต่ละงานจะต้ องเป็ นไปตามโครงสร้ างการเรี ยนรู้ ของ
กลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 หัวข้ อ คือ
1.2.1 ความหมายของงาน
1.2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการทางาน
1.2.4 วิธีการและขันตอนของการท
้
างาน
1.2.5 กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1.2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางาน การสร้ างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
1.2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางานและประกอบอาชีพ
ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทัง้ 7 หัวข้ อก็ได้ ขึ ้นอยู่กับลักษณะงานแต่จะต้ องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้ านความรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ และด้ านเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวน คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุม่ มาบูรณาการกันได้ หรื อนาสาระจากกลุม่ การเรี ยนรู้ อื่น ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
1.4 จัดการเรี ยนรู้ ได้ ทงั ้ ภายในชัน้ เรี ยนและนอกชัน้ เรี ยน โดยจัดในสถานที่ปฏิบัติงาน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ แล้ วแต่ความพร้ อมและความเหมาะสม
1.5 จัดการเรี ยนรู้โดยการกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรี ยน
1.6 จัดการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อมทางด้ านร่ างกาย อุปนิสยั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนอย่
ั้
างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขันศึ
้ กษาและวิเคราะห์งาน
1.2 ขันวางแผน
้
1.3 ขันปฏิ
้ บตั ิ
1.4 ขันประเมิ
้
นและปรับปรุง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า แล้ วนาเสนอต่อผู้สอนและเพื่อน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดยครูเป็ นผู้สร้ างกิจกรรม ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ
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4. วิเคราะห์ และอภิปรายร่ วมกัน เพื่อ นาไปสู่หลักการหรื อ แนวความคิดของสิ่งที่เรี ยนรู้ และ
นาไปใช้ กบั กิจกรรม หรื อสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป
5. การเรี ยนรู้จากการทางานกลุม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ใช้ กระบวนการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนกลุม่ การ
บวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็ นต้ น
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีดงั นี ้
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความสาเร็ จ
ในงานและอาชีพที่อยูใ่ นชุมบน ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
2. แหล่งวิทยาการ ได้ แก่ สถาบัน องค์การ หน่วยงาน ห้ องสมุด ศูนย์วิชาการทัง้
ภาครัฐและเอกชน
3. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ให้ บริ การความรู้ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
5. สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง เช่นวารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ตารา เป็ นต้ น
6. สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์ เน็ต ซีดี –รอม วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มีการวัดและประเมินทังด้
้ านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน) ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และเจตคติ) โดยใช้ วิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วัดความรู้ด้วยการทดสอบ ในการประเมินแต่ละด้ าน คิดเป็ นสัดส่วน ดังนี ้
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน
1 :
2
:
1
โดยในแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ด้ านคุณลักษณะ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้
ข้ อที่ 4 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
4.1 ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ตังใจเรี
้ ยน
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4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
4.1.3 มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ
ข้ อที่ 11 มีวินัย
11.1 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ระเบียบข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
11.1.1 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของ ครอบครัว โรงเรี ยน สังคม
11.1.2 ตรงเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในโรงเรี ยน
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ มีการประเมินทังอาจารย์
้
เพื่อน และตนเอง
ด้ านทักษะกระบวนการ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1. ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอน
้
2. มีความคล่องแคล่วในการทางาน
3. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
4. มีทกั ษะในการดูแลและเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบประเมินด้ าน
ทักษะกระบวนการ
ด้ านผลสอบ และ หรือ ผลงาน
ผลสอบ ได้ จากการทาคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วย (โดย
จะเริ่ มทาการทดสอบตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3-6)
ผลงาน มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ได้ แก่
1.1 ผลงานถูกต้ องตามหลักการ
1.2 ผลงานถูกต้ องตามแบบหรื อเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสะอาด เรี ยบร้ อย และสวยงาม ได้ แก่
2.1 ผลงานสะอาด
2.2 ผลงานเรี ยบร้ อย และสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่
3.1 ออกแบบชิ ้นงานได้ แปลกใหม่และเหมาะสม
3.2 ดัดแปลงรูปแบบของงาน และ หรื อวิธีการ ขันตอนในการท
้
างานได้ อย่างเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2
รหัสวิชา ง 12111
ชื่อวิชา การงานอาชีพ
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ จานวน 36 คาบ / ปี
คาอธิบายรายวิชา
วิชาการงานอาชีพ (งานบ้ าน) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึง่ ตนเอง โดย
ศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง และการเป็ นสมาชิกที่ดีของครอบครัว มี
จิตสานึกรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือ การจัดการ
และการบันทึกกิจวัตรประจาวัน การบันทึกการใช้ จ่ายของตนเองแต่ละวัน การดูแลรักษาบ้ าน การทา
ความสะอาดของใช้ และสถานที่ ได้ แก่ การทาความสะอาดของใช้ ประจาวัน เช่น แก้ วน ้า ที่รองแก้ ว การซัก
ผ้ าเช็ดโต๊ ะ การเช็ดถูพื ้นห้ อง ผนังห้ อง ประตู หน้ าต่าง การเก็บขยะในบริ เวณต่างๆ การจัดตกแต่งของใช้
และสถานที่ ได้ แก่ การจัดกล่องเครื่ องเขียน การจัดกระเป๋ าหนังสือ การจัดแจกันดอกไม้ การจัดโต๊ ะเก้ าอี ้
การจัดชันวางของและชั
้
นวางหนั
้
งสือ การบริ การในบ้ าน ได้ แก่ การกรอกน ้าใส่ขวด และริ นน ้าจากขวด การ
บริ การริ นน ้าให้ ผ้ ใู หญ่ อาหารและโภชนาการ ได้ แก่ การเตรี ยม ประกอบ และปรุงอาหาร ได้ แก่ การปอก
ไข่ต้ม การเด็ดผักบุ้ง การประกอบอาหารสาเร็ จรูป การทาหน้ าขนมปั ง การผสมน ้าหวาน การชงเครื่ องดื่ม
สาเร็ จรูป มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดและเก็บโต๊ ะอาหารอย่างง่าย การพับกระดาษ
เช็ดปาก การเลือกใช้ เครื่ องแต่งกายให้ เหมาะกับโอกาสและสถานที่ งานออกแบบและเทคโนโลยี ได้ แก่
การศึกษาเครื่ องใช้ เกี่ยวกับงานบ้ านเบื ้องต้ น และการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า ถูกวิธี โดยเน้ น ความรู้และนา
ความรู้ความเข้ าใจ นันมาใช้
้
ในการวิเคราะห์ วางแผน ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับงาน จากแหล่ง
ความรู้ตา่ งๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ด้ วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงการทางานให้ ดีขึ ้นต่อไป
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน รักการทางาน
พึง่ ตนเองได้ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมมีเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ มีจิตสานึกในการใช้ พลังงาน
ทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม มีทกั ษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพสุจริ ต และศึกษาให้ เกิดความ
เข้ าใจในเรื่ องความสาคัญของการเกษตร เครื่ องมือเกษตร ดินและปุ๋ ย การปลูกพืช และอาชีพที่สจุ ริ ต
โดยเน้ นขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานตามกระบวนการการทางาน มีการวิเคราะห์ วางแผน ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูล
เกี่ยวกับการทางานจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ด้ วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุง
งานให้ ดีขึ ้น
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รหัสตัวชีว้ ัด
ง 1.1 ป. 2/1 บอกวิธีการและประโยชน์ การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
ง 1.1 ป. 2/2 ใช้ วสั ดุอุปกรณ์และเครื่ องมือในการทางานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด
ง 1.1 ป. 2/3 ทางานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย
ง 2.1 ป. 2/1 บอกประโยชน์ของสิง่ เครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวัน
ง 2.1 ป. 2/2 สร้ างของเล่นของใช้ อย่างง่ายโดยกาหนดปั ญหาหรื อความต้ องการรวบรวมข้ อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้ างและประเมินผล
ง 2.1 ป. 2/3 นาความรู้ เกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์ เครื่ องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างของ
เล่น ของใช้ อย่างง่าย
ง 2.1 ป. 2/4 มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ อ ย่ า งน้ อ ย ๑ ลัก ษณะในการแก้ ปั ญ หาหรื อ สนองความ
ต้ องการ
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ (งานบ้ าน)

ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2

หน่ วยการเรียนรู้ 5 หน่ วย

เวลา 36 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้
1

2

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
บ้ านและชีวติ ความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่องที่ 1 การสร้ างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่อบอุ่นใน
ครอบครัว
เรื่องที่ 2. การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
1. การทาความสะอาดของใช้ ได้ แก่ ถ้ วยขนม จาน ชาม
ช้ อนส้ อม ตะเกียบ ที่รองแก้ ว
2. การทาความสะอาดสถานที่ ได้ แก่ เช็ดพื ้นห้ อง ผนัง
ห้ องน ้า ประตู หน้ าต่าง เก็บขยะในบริเวณต่างๆ
เรื่องที่ 3 การจัดตกแต่งของใช้ และสถานที่
1. การจัดกล่องเครื่ องเขียน
2. การจัดกระเป๋ าหนังสือ
3. การจัดแจกันดอกไม้
4. การจัดโต๊ ะ เก้ าอี ้
5. การจัดชันวางของ
้
เรื่องที่ 4 การบริการในบ้ าน
1. การกรอกน ้าใส่ขวดและรินน ้าจากขวด
2. การบริการน ้าดื่มให้ ผ้ ใู หญ่
อาหารและโภชนากร
เรื่องที่ 1 การพับผ้ าเช็ดปาก
เรื่องที่ 2 การจัดและเก็บโต๊ ะอาหารอย่างง่าย
เรื่องที่ 3 มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน
เรื่องที่ 4 การเตรี ยมประกอบและปรุงอาหาร
1. การปอกไข่ต้มและผ่าด้ วยด้ ายและเครื่ องตัดไข่
2. การประกอบอาหารสาเร็จรูป
3. การทาหน้ าขนมปัง ได้ แก่ แยม พริกเผา
4. การผสมน ้าหวาน หรื อ น ้าผลไม้ สาเร็จรูป
5. การชงเครื่ องดื่มสาเร็จรูป เช่น ไมโล โอวัลติน
6. การเด็ดผักบุ้ง

เวลา (คาบ)
2
4

8

4

2
2
2
12

31
หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

3

ผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
เรื่องที่ 1 การเลือก จัดเครื่ องแต่งกาย และการแต่งกาย
1. การเลือกเครื่ องแต่งกายให้ เหมาะกับสภาพอากาศ
2. การพับผ้ าเช็ดหน้ า
3. การพับเสื ้อ
เรื่องที่ 2 การซักผ้ าและทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย
1. การซักถุงใส่ของ ได้ แก่ ถุงใส่อปุ กรณ์พลศึกษา
2. การซักผ้ าเช็ดโต๊ ะ
3. การล้ างรองเท้ าแตะ
เรื่องที่ 3 การเย็บผ้ าด้ วยมือ
1. อุปกรณ์ ในการเย็บผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ เข็ม ด้ า ย
กรรไกร
2. การเย็บผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ การสนเข็ม การเนา(ยังไม่
ต้ องหยุดด้ ายและขมวดปมด้ าย)
การออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1 เครื่ องใช้ เกี่ยวกับงานบ้ าน
- ชื่อ
- รูปร่างลักษณะ
- ประโยชน์
งานธุรกิจของตนเองและครอบครัว
เรื่องที่ 1 งานจัดการประจาวัน
1. งานจัดการและบันทึกกิจวัตรประจาวัน
2. งานจัดการและบันทึกค่าใช้ จ่ายของตนเองในแต่ละวัน

6

4

5

6

2

2

4
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ (งานเกษตร)
หน่ วยการเรียนรู้ 3 หน่ วย
หน่ วยการเรียนรู้
1

2

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2
เวลา 20 คาบ
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

การปลูกพืช
เรื่องที่ 1 เครื่ องมือการเกษตร
1. ช้ อนปลูก
2. ส้ อมพรวน
3. ไม้ พรวน
- วิธีใช้ และการเก็บรักษา
เรื่องที่ 2 ปุ๋ ย
1. ความหมายของปุ๋ ย และประโยชน์ของปุ๋ ย
เรื่องที่ 3 ดินสาหรับปลูกพืช
1. ดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช
- เป็ นดินร่วน
- เก็บความชื ้นและระบายน ้าได้
เรื่องที่ 4 การดูและรักษาพืช
1. การพรวนดิน
- ประโยชน์และวิธีการ
เรื่องที่ 5 การขยายพันธุ์และการปลูกพืช
1. การปลูกพืชโดยใช้ เมล็ด
2. การปลูกผักบุ้ง การปลูกดาวกระจาย
- การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
- การเตรี ยมภาชนะปลูก
- การเตรี ยมดินปลูก
- วิธีปลูก
- การดูแลรักษา
งานอาชีพ
เรื่องที่ 1 งานอาชีพสุจริต
1. งานอาชีพสุจริต

เวลา (คาบ)
2

2
2

2

4

2

33

วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยนต้ องมีทงั ้ ความรู้
ทักษะและกระบวนการและเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม)
1.2 การจัดการเรี ยนรู้ต้องกาหนดเป็ นงาน โดยแต่ละงานจะต้ องเป็ นไปตามโครงสร้ างการเรี ยนรู้ของ
กลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 หัวข้ อ คือ
1.2.1 ความหมายของงาน
1.2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการทางาน
1.2.4 วิธีการและขันตอนของการท
้
างาน
1.2.5 กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1.2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางาน การสร้ างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
1.2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางานและประกอบอาชีพ
ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทัง้ 7 หัวข้ อก็ได้ ขึ ้นอยู่กับลักษณะงานแต่จะต้ องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้ านความรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ และด้ านเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวน คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุม่ มาบูรณาการกันได้ หรื อนาสาระจากกลุม่ การเรี ยนรู้อื่น ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
1.4 จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงภายในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน โดยจัดในสถานที่ปฏิบตั ิงาน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ แล้ วแต่ความพร้ อมและความเหมาะสม
1.5 จัดการเรี ยนรู้โดยการกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรี ยน
1.6 จัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อมทางด้ านร่างกาย อุปนิสยั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนอย่
ั้
างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขันศึ
้ กษาและวิเคราะห์งาน
1.2 ขันวางแผน
้
1.3 ขันปฏิ
้ บตั ิ
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1.4 ขันประเมิ
้
นและปรับปรุง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า แล้ วนาเสนอต่อผู้สอนและเพื่อน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดยครูเป็ นผู้สร้ างกิจกรรม ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ
4. วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อนาไปสูห่ ลักการหรื อแนวความคิดของสิง่ ที่เรี ยนรู้ และ
นาไปใช้ กบั กิจกรรม หรื อสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป
5. การเรี ยนรู้จากการทางานกลุม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ใช้ กระบวนการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนกลุม่ การ
บวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็ นต้ น
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีดงั ต่อไปนี ้
4. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความสาเร็ จ
ในงานและอาชีพที่อยูใ่ นชุมบน ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
5. แหล่งวิทยาการ ได้ แก่ สถาบัน องค์การ หน่วยงาน ห้ องสมุด ศูนย์วิชาการทัง้
ภาครัฐและเอกชน
6. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ให้ บริ การความรู้ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
5. สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง เช่นวารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ตารา เป็ นต้ น
6. สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์ เน็ต ซีดี –รอม วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มีการวัดและประเมินทังด้
้ านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน) ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และเจตคติ) โดยใช้ วิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วัดความรู้ด้วยการทดสอบ ในการประเมินแต่ละด้ าน คิดเป็ นสัดส่วน ดังนี ้
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน
1 :
2
:
1
โดยในแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ด้ านคุณลักษณะ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
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ข้ อที่ 3. คิดอย่ างสร้ างสรรค์
3.2 มีจินตนาการ
3.2.1 คาดการณ์และกาหนดเป้าหมายในอนาคต ได้ อย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้
ข้ อที่ 4 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
4.1 ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ตังใจเรี
้ ยน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
4.1.3 มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ
ข้ อที่ 9 ทางานเป็ นทีมและสร้ างเครือข่ ายได้
9.1 ทางานกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.1 เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9.1.3 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ มีการประเมินทังอาจารย์
้
เพื่อน และตนเอง
ด้ านทักษะกระบวนการ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1. ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอน
้
2. มีความคล่องแคล่วในการทางาน
3. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
4. มีทกั ษะในการดูแลและเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบประเมินด้ าน
ทักษะกระบวนการ
ด้ านผลสอบ และ หรือ ผลงาน
ผลสอบ ได้ จากการทาคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วย (โดย
จะเริ่ มทาการทดสอบตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3-6)
ผลงาน มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ได้ แก่
1.1 ผลงานถูกต้ องตามหลักการ
1.2 ผลงานถูกต้ องตามแบบหรื อเกณฑ์ที่กาหนด
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2. ความสะอาด เรี ยบร้ อย และสวยงาม ได้ แก่
2.1 ผลงานสะอาด
2.2 ผลงานเรี ยบร้ อย และสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่
3.1 ออกแบบชิ ้นงานได้ แปลกใหม่และเหมาะสม
3.2 ดัดแปลงรูปแบบของงาน และ หรื อวิธีการ ขันตอนในการท
้
างานได้ อย่างเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
รหัสวิชา ง 13111 ชื่อวิชา การงานอาชีพ
เวลาเรียน 1 คาบ / สัปดาห์ จานวน 36 คาบ / ปี
คาอธิบายรายวิชา
วิชาการงานอาชีพ (งานบ้ าน) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังคุณลักษณะด้ านความรับผิดชอบที่มีตอ่ ครอบครัว
รู้จกั พึง่ ตนเอง เข้ าใจในบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง หน้ าที่ของสมาชิกที่มีตอ่ ครอบครัว มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อครอบครัว โดยศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือ การดูแลรักษาบ้ าน
การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่ ได้ แก่ การจัดตกแต่งห้ อง และโต๊ ะทางาน การบริ การในบ้ าน ได้ แก่
การรับโทรศัพท์และจดบันทึกข้ อความ การต้ อนรับผู้มาเยือน อาหารและโภชนาการ ได้ แก่ มารยาทใน
การรับประทานอาหาร การพับผ้ าเช็ดปากอย่างง่าย วิธีการรับประทานอาหารแบบนัง่ โต๊ ะ การรู้จกั แหล่ง
อาหารที่ควรเลือกซื ้อรับประทาน การยาอย่างง่าย การทาขนมปั งโรล ผ้ าและเครื่ องแต่งกาย ได้ แก่ การ
พับและการจัดเก็บเสื ้อผ้ าเข้ าตู้เสื ้อผ้ า การทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย ได้ แก่ การซักถุงเท้ า การเย็บผ้ า
ได้ แก่ อุปกรณ์ในการเย็บผ้ าด้ วยมือ การเย็บผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ การสนเข็ม การขมวดปมด้ าย การเนา และ
การหยุดด้ วย โดยทางานบนพื ้นฐานของความรู้ความเข้ าใจความหมาย วิธีการ และขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน
ตามกระบวนการการทางาน ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าและถูกวิธี เห็นความสาคัญ และประโยชน์
ของการทางาน แล้ วนาความรู้ ความเข้ าใจนันมาวิ
้ เคราะห์ วางแผน ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูล เกี่ยวกับการ
ทางานจากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อการทางานอย่างมีกระบวนการ
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังให้ ผ้ เู รี ยนมีลกั ษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน มี
จิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมให้ ค้ มุ ค่า ถูกวิธี ประหยัด มีความรับผิ ดชอบ รอบคอบ
ประณีต สะอาด เป็ นระเบียบในการทางาน มีคณ
ุ ธรรม และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ โดยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะและ
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับงานเกษตรทังทางด้
้
านการปลูกพืชและการเลี ้ยงสัตว์ ทางด้ านการ
ปลูกพืช ได้ แก่ การใช้ การเก็บรักษาเครื่ องมือการเกษตร ได้ แก่ เสียมเล็ก ส้ อมพรวน ช้ อนปลูก บัวรดน ้า
การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืช ได้ แก่ การปลูกพืชโดยใช้ เมล็ด เช่น พริ ก บานไม่ร้ ูโรย ดาวเรื อง
ดาวกระจาย ทานตะวัน บานชื่น หงอนไก่ ทางด้ านการเลี ้ยงสัตว์น ้า ได้ แก่ การเลี ้ยงปลาสวยงาม เช่น
ปลาทอง ปลาสอด ปลาหางนกยูง การนาของเสียจากการเลี ้ยงสัตว์น ้ามาใช้ ประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบ
ที่เกิดจากการเลี ้ยงสัตว์น ้า ทางด้ านงานอาชีพ เน้ นประโยชน์ ของอาชีพสุจริ ต และให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
ในหลักการ วิธีการ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการทางาน จนเกิดทักษะ และเห็น
ความสาคัญ ประโยชน์ของการทางานเพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงการทางานให้
ดีขึ ้น
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รหัสตัวชีว้ ัด
ง 1.1 ป. 3/1 อธิบายวิธีการและประโยชน์การทางานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และ
ส่วนรวม
ง 1.1 ป. 3/2 ใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมือตรงกับลักษณะงาน
ง 1.1 ป. 3/3 ทางานอย่างเป็ นขันตอนตามกระบวนการท
้
างานด้ วยความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ง 2.1 ป. 3/1 สร้ างของเล่น ของใช้ อ ย่างง่าย โดยกาหนดปั ญหาหรื อ ความต้ อ งการ รวบรวม
ข้ อมูลโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้ างและประเมินผล
ง 2.1 ป. 3/2 เลือกใช้ สงิ่ ของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์
ง 2.1 ป. 3/3 มีการจัดการสิง่ ของเครื่ องใช้ ด้วยการนากลับมาใช้ ซ ้า
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ (งานบ้ าน)
หน่ วยการเรียนรู้ 4 หน่ วย

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 50 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

1

งานธุรกิจของตนเองและครอบครัว
เรื่องที่ 1 การออมทรัพย์
บ้ านและชีวติ ความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่องที่ 1. การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
1. การทาความสะอาดของใช้ ได้ แก่ กล่องดินสอ กระเป๋ า
หนังสือ แจกัน กะละมัง ที่คนน
ั ้ ้าส้ ม เขียง มีด ขวดน ้า
2. การทาความสะอาดสถานที่ ได้ แก่ ขัดพื ้นห้ อง ระเบียง
เรื่องที่ 2 การจัดตกแต่งของใช้ และสถานที่
1. การจัดตกแต่งห้ องและโต๊ ะทางาน
เรื่องที่ 3 การบริการในบ้ าน
1. การรับโทรศัพท์และจดบันทึกข้ อความ
2. การต้ อนรับผู้มาเยือน
- การสนทนากับผู้มาเยือน
อาหารและโภชนากร
เรื่องที่ 1 การเตรี ยม ประกอบและปรุงอาหาร
1. การล้ างปอกและหัน่ ผักประเภทหัว ได้ แก่ แตงกวา
2. การคันน
้ ้าผลไม้ ได้ แก่ น ้ามะนาว น ้าส้ ม
3. การยาอย่างง่าย ได้ แก่ ยาไส้ กรอก ยาหมูยอ
เรื่องที่ 2 การจัดตกแต่งอาหาร
1. การล้ าง และจัดผลไม้ ชนิดที่ไม่ต้องปอกเปลือก
เรื่องที่ 4 มารยาทในการับประทานอาหาร
1. การพับผ้ าเช็ดปากอย่างง่าย
2. วิธีการรับประทานอาหารแบบนัง่ โต๊ ะ
ผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
เรื่องที่ 1 การพับ และการจัดเก็บเสื ้อผ้ าเข้ าตู้เสื ้อผ้ า
เรื่องที่ 2 การซักผ้ า และทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย
1. การซักถุงเท้ า
2. การขัดรองเท้ าหนัง
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หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
เรื่องที่ 3 การเย็บผ้ าด้ วยมือ
1. อุปกรณ์ ในการเย็บผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ เข็ม ด้ าย กรรไกร
ที่สนเข็ม
2. การเย็บผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ การสนเข็ม การขมวดปมด้ าย
การเนา การหยุดด้ าย

เวลา (คาบ)
4

เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ (งานเกษตร)
หน่ วยการเรียนรู้ 4 หน่ วย

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
เวลา 22 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

1

การปลูกพืช
เรื่องที่ 1 เครื่ องมือการเกษตร
1. ช้ อนปลูก
2. ส้ อมพรวน
3. บัวรดน ้า
4. เสียมเล็ก
- วิธีใช้ และการเก็บรักษา
เรื่องที่ 2 การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืช
1. การปลูกพืชโยใช้ เมล็ด ได้ แก่ การปลูกบานไม่ร้ ูโรย
บานชื่น ดาวเรื อง ดาวกระจาย ทานตะวัน หงอนไก่
- การเตรี ยมพันธุ์
- การเตรี ยมดินปลูก
- วิธีปลูก
- การดูแลบารุงรักษา
- การเก็บเมล็ดพันธุ์
การเลีย้ งสัตว์
เรื่องที่ 1 การเลี ้ยงปลาสวยงาม ได้ แก่ ปลาทอง
1. การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
2. การเลี ้ยงดู
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หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

3

3. การนาของเสียจากการเลี ้ยงสัตว์ นามาใช้ ประโยชน์
4. ผลกระทบจากการเลี ้ยงสัตว์น ้า
หน่ วยงานอาชีพ
เรื่องที่ 1 งานอาชีพสุจริต
1. ประโยชน์ของงานอาชีพ
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หน่ วยการออกแบบเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีการเกษตร
1. ความหมายของเทคโนโลยี
2. การใช้ เทคโนโลยีในงานเกษตร
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วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยนต้ อ งมีทงั ้ ความรู้
ทักษะกระบวนการและเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ต้องกาหนดเป็ นงาน โดยแต่ละงานจะต้ องเป็ นไปตามโครงสร้ างการเรี ยนรู้ของ
กลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 หัวข้ อ คือ
1.2.1 ความหมายของงาน
1.2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการทางาน
1.2.4 วิธีการและขันตอนของการท
้
างาน
1.2.5 กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1.2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางาน การสร้ างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
1.2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางานและประกอบอาชีพ
ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทัง้ 7 หัวข้ อก็ได้ ขึ ้นอยู่กับลักษณะงานแต่จะต้ องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้ านความรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ และด้ านเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวน คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุม่ มาบูรณาการกันได้ หรื อนาสาระจากกลุม่ การเรี ยนรู้อื่น ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
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1.4 จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงภายในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน โดยจัดในสถานที่ปฏิบตั ิงาน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ แล้ วแต่ความพร้ อมและความเหมาะสม
1.5 จัดการเรี ยนรู้โดยการกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรี ยน
1.6 จัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อมทางด้ านร่างกาย อุปนิสยั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนอย่
ั้
างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขันศึ
้ กษาและวิเคราะห์งาน
1.2 ขันวางแผน
้
1.3 ขันปฏิ
้ บตั ิ
1.4 ขันประเมิ
้
นและปรับปรุง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า แล้ วนาเสนอต่อผู้สอนและเพื่อน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดยครูเป็ นผู้สร้ างกิจกรรม ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ
4. วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อนาไปสูห่ ลักการหรื อแนวความคิดของสิง่ ที่เรี ยนรู้ และ
นาไปใช้ กบั กิจกรรม หรื อสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป
5. การเรี ยนรู้จากการทางานกลุม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ใช้ กระบวนการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนกลุม่ การ
บวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็ นต้ น
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีดงั นี ้
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความสาเร็ จ
ในงานและอาชีพที่อยูใ่ นชุมบน ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
2. แหล่งวิทยาการ ได้ แก่ สถาบัน องค์การ หน่วยงาน ห้ องสมุด ศูนย์วิชาการทัง้
ภาครัฐและเอกชน
3. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ให้ บริ การความรู้ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
5. สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง เช่นวารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ตารา เป็ นต้ น
6. สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์ เน็ต ซีดี –รอม วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
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การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มีการวัดและประเมินทังด้
้ านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน) ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และเจตคติ) โดยใช้ วิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วัดความรู้ด้วยการทดสอบ ในการประเมินแต่ละด้ าน คิดเป็ นสัดส่วน ดังนี ้
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน
1 :
2
:
1
โดยในแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ด้ านคุณลักษณะ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
ข้ อที่ 2. คิดอย่ างมีวิจารณญาณ
2.2 สังเคราะห์ข้อมูลได้ ครอบคลุมถูกต้ อง
2.2.1 สรุปแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่ศกึ ษาได้ ถูกต้ องชัดเจน
ข้ อที่ 3. คิดอย่ างสร้ างสรรค์
3.1 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุน่ และคิดละเอียดลออ
3.1.2 ผลิตผลงานจากแนวคิดใหม่หรื อดัดแปลงจากแนวคิดเดิม
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้
ข้ อที่ 4 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
4.1 ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ตังใจเรี
้ ยน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
4.1.3 มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ
ข้ อที่ 9 ทางานเป็ นทีมและสร้ างเครือข่ ายได้
9.1 ทางานกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.1 เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9.1.3 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ข้ อที่ 11 มีวินัย
11.1 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ระเบียบข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
11.1.1 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของ ครอบครัว โรงเรี ยน สังคม
11.1.2 ตรงเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในโรงเรี ยน
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คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง
ข้ อที่ 14 มุ่งมั่นในการทางาน
14.1 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในหน้ าที่การงาน
14.1.1 เอาในใส่ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
14.1.2 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในการทางานให้ สาเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพ
14.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้ วยตนเอง
ให้ แก่ผ้ อู ื่น
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ มีการประเมินทังอาจารย์
้
เพื่อน และตนเอง
ด้ านทักษะกระบวนการ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1. ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอน
้
2. มีความคล่องแคล่วในการทางาน
3. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
4. มีทกั ษะในการดูแลและเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบประเมินด้ าน
ทักษะกระบวนการ
ด้ านผลสอบ และ หรื อ ผลงาน
ผลสอบ ได้ จากการทาคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วย (โดย
จะเริ่ มทาการทดสอบตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3-6)
ผลงาน มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ได้ แก่
1.1 ผลงานถูกต้ องตามหลักการ
1.2 ผลงานถูกต้ องตามแบบหรื อเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสะอาด เรี ยบร้ อย และสวยงาม ได้ แก่
2.1 ผลงานสะอาด
2.2 ผลงานเรี ยบร้ อย และสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่
3.1 ออกแบบชิ ้นงานได้ แปลกใหม่และเหมาะสม
3.2 ดัดแปลงรูปแบบของงาน และ หรื อวิธีการ ขันตอนในการท
้
างานได้ อย่างเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
รหัสวิชา ง 14111 ชื่อวิชาการงานอาชีพ
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์
จานวน 72 คาบ / ปี
คาอธิบายรายวิชา
วิช าการงานอาชี พ (งานบ้ า น) เป็ น วิ ช าที่ ป ลูกฝั ง ลักษณะนิส ัย ที่ ดีใ นการท างาน รั ก การท างาน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ มี ความสร้ างสรรค์ มีคุณธรรม มี เจตคติที่ดีต่อ การทางาน มี จิตสานึกในการใช้
พลังงาน ทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อม มี ทักษะและประสบการณ์ ในการทางาน โดยศึกษาให้ เกิ ดความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือ การทาความสะอาดและตกแต่งบ้ าน ได้ แก่ วิธีการทาความสะอาดและ
จัดตกแต่งห้ องนอน การทาความสะอาดของใช้ ได้ แก่ หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้า การล้ างและหัน่ ผักประเภทใบ การ
ประกอบอาหารประเภทไข่ การจัดตกแต่งอาหาร ได้ แก่ การจัดขนมไทย มารยาทในการรับประทานอาหาร
ได้ แก่ การเลือกเครื่ องแต่งกายให้ เหมาะสมกับรูปร่าง ผิว วัยและโอกาส การซักผ้ าและทาความสะอาดเครื่ อง
แต่งกาย ได้ แก่ การซักรองเท้ าผ้ าใบ การเย็นผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ การเนา การหยุดด้ าย การติดกระดุม 2 รู และ
4 รู ด้ านเทคโนโลยี ได้ แก่ การศึกษาเรื่ อ งวิวัฒนาการของเครื่ องใช้ ภายในบ้ าน โดยเน้ นขันตอนการ
้
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการการทางาน จนเกิดทักษะ และเห็นความสาคัญ ประโยชน์ของการทางานเพื่อ
เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงและพัฒนาการทางานให้ ดีขึ ้น
วิชาการงานอาชี พ (งานเกษตร) เป็ นวิชาที่ปลูกฝั งลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน รั กการทางาน
พึ่งพาตนเองได้ มี ความคิดสร้ างสรรค์ มี คุณธรรม มี เจตคติที่ดีต่อ งานอาชี พ มี จิ ตสานึกในการใช้
พลังงานทรัพยากร และสิง่ แวดล้ อม โดยศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ อง การเลือกใช้ เครื่ องมืองาน
เกษตร ได้ แก่ ช้ อนปลูก เสียม บัวรดน ้า ให้ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ รู้ จักเก็บบารุ งรักษาเครื่ องมือให้ มีอายุ
การใช้ งานนาน ศึกษาความหมาย ประเภท และวิธีการใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ และปุ๋ ยอนินทรี ย์ การอ่านสูตรปุ๋ ย
และความสาคัญของธาตุอาหารหลัก การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ หวั และหน่อ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน เช่น
พลูดา่ ง มีการเตรี ยมพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์ในการทางาน การดูแลเครื่ องมือในงาน
เกษตร โดยเน้ นขันตอนกระบวนการ
้
กระบวนการทางาน มีการวิเคราะห์งาน วางแผน ค้ นคว้ า รวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับการทางานจากแหล่งความรู้ตา่ งๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ ปัญหาด้ วยวิธีที่เหมาะสม
เพื่อปรับปรุงงานให้ ดีขึ ้น
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รหัสตัวชีว้ ัด
ง 1.1 ป. 4/1
ง 1.1 ป. 4/2
และซื่อสัตย์
ง 1.1 ป. 4/3
ง 1.1 ป. 4/4
ง 4.1 ป. 4/1

อธิบายเหตุผลในการทางานให้ บรรลุเป้าหมาย
ทางานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างเป็ นขันตอนด้
้
วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ
ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทางาน
ใช้ พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
อธิบายความหมายและความสาคัญของอาชีพ

เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพ (งานบ้ าน)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ 3 หน่ วย
เวลา 32 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้
1

2

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยบ้ านและชีวิตความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่ อง...การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
1. การทาความสะอาดบ้ าน
- วิธีทาความสะอาด
- เครื่ องมือทาความสะอาดและการเก็บรักษา
เรื่ อง...การจัดตกแต่งของใช้ และสถานที่
1. การจัดตกแต่งห้ องนอน
- ห้ องนอนที่ถกู สุขลักษณะ
- หลักการรักษาความสะอาดห้ องนอน
- การจัดเก็บที่นอน
หน่ วยผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
เรื่ อง...การเลือกจัดเครื่ องแต่งกายและการแต่งกาย
1. การเลือกเครื่ องแต่งกายให้ เหมาะสม
- เหมาะสมกับสีผิว
- เหมาะสมกับรูปร่าง
- เหมาะสมกับวัย
- เหมาะสมกับสถานที่และโอกาส
เรื่ อง...การซักและทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย

เวลา (คาบ)
2

2

4

2
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หน่ วยการเรียนรู้

3.

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
1. การซักรองเท้ าผ้ าใบ และรองเท้ ายาง
- อุปกรณ์การซัก
ขันตอนการท
้
าความสะอาด
เรื่ อง...การซักและทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย
1. การซักรองเท้ าผ้ าใบ และรองเท้ ายาง
- อุปกรณ์การซัก
- ขันตอนการท
้
าความสะอาด
เรื่ อง...การเย็บผ้ าด้ วยมือ
1. เครื่ องใช้ ในการเย็บผ้ า
2. การซ่อมแซมเสื ้อผ้ าอย่างง่าย
- การเนา
- การเย็บกระดุม 2 รู
- การเย็บกระดุม 4 รู
หน่ วยบ้ านและชีวิตความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่ อง...การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
1. การทาความสะอาดเครื่ องใช้ ในครัว
หน่ วยอาหารและโภชนาการ
เรื่ อง...การเลือกบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม
1. การเลือกบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่มีคณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการ
เรื่ อง...การเตรี ยมประกอบและปรุงอาหาร
- ประโยชน์ของการประกอบอาหาร
- หลักการประกอบอาหาร
1. การหุงข้ าวด้ วยหม้ อไฟฟ้า
2. การประกอบอาหารประเภทไข่
3. การล้ างและหัน่ ผักประเภทใบ
4. การทาขนมน ้าเชื่อม
เรื่ อง...การจัดอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทาน
อาหาร

เวลา (คาบ)

2

4

2

2

2
2
2
2
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หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
1. การจัดขนมไทย
เรื่ อง...มารยาทใจการรับประทานอาหาร
1. วิธีการรับประทานอาหารแบบช่วยตนเอง
(ปุฟเฟ่ ต์)

เวลา (คาบ)
2
2

เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการงานอาชีพ(งานเกษตร)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
หน่ วยการเรียนรู้ 3 หน่ วย
เวลา 30 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
หน่ วยการปลูกพืช
1
1. เครื่ องมืองานเกษตร
2. ธาตุอาหารพืช
3. ปุ๋ ย
4. การแยกหัว-แยกหน่อ
5. การปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน
หน่ วยการเลีย้ งสัตว์
2
1. ความหมายของการเลี ้ยงสัตว์และ
ประเภทของสัตว์เลี ้ยง
3. การดูแลสัตว์เลี ้ยง
4. ประโยชน์ของการเลี ้ยงสัตว์
หน่ วยการออกแบบและเทคโนโลยี
3.
1. ขันตอนของกระบวนการเทคโนโลยี
้
2. ธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี
3. วิวฒ
ั นาการของเครื่ องมือเครื่ องใช้
ในงานเกษตร

เวลา (คาบ)
2
4
4
4
4
2
4
2
4
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วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยนต้ องมีทงั ้ ความรู้
ทักษะและกระบวนการและเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม)
1.2 การจัดการเรี ยนรู้ต้องกาหนดเป็ นงาน โดยแต่ละงานจะต้ องเป็ นไปตามโครงสร้ างการเรี ยนรู้ของ
กลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 หัวข้ อ คือ
1.2.1 ความหมายของงาน
1.2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการทางาน
1.2.4 วิธีการและขันตอนของการท
้
างาน
1.2.5 กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1.2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางาน การสร้ างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
1.2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางานและประกอบอาชีพ
ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทัง้ 7 หัวข้ อก็ได้ ขึ ้นอยู่กับลักษณะงานแต่จะต้ องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้ านความรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ และด้ านเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวน คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุม่ มาบูรณาการกันได้ หรื อนาสาระจากกลุม่ การเรี ยนรู้อื่น ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
1.4 จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงภายในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน โดยจัดในสถานที่ปฏิบตั ิงาน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ แล้ วแต่ความพร้ อมและความเหมาะสม
1.5 จัดการเรี ยนรู้โดยการกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรี ยน
1.6 จัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อมทางด้ านร่างกาย อุปนิสยั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนอย่
ั้
างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขันศึ
้ กษาและวิเคราะห์งาน
1.2 ขันวางแผน
้
1.3 ขันปฏิ
้ บตั ิ
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1.4 ขันประเมิ
้
นและปรับปรุง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า แล้ วนาเสนอต่อผู้สอนและเพื่อน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดยครูเป็ นผู้สร้ างกิจกรรม ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ
4. วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อนาไปสูห่ ลักการหรื อแนวความคิดของสิง่ ที่เรี ยนรู้ และ
นาไปใช้ กบั กิจกรรม หรื อสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป
5. การเรี ยนรู้จากการทางานกลุม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ใช้ กระบวนการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนกลุม่ การ
บวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็ นต้ น
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีดงั นี ้
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความสาเร็ จ
ในงานและอาชีพที่อยูใ่ นชุมบน ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
2. แหล่งวิทยาการ ได้ แก่ สถาบัน องค์การ หน่วยงาน ห้ องสมุด ศูนย์วิชาการทัง้
ภาครัฐและเอกชน
3. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ให้ บริ การความรู้ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
5. สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง เช่นวารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ตารา เป็ นต้ น
6. สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์ เน็ต ซีดี –รอม วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มีการวัดและประเมินทังด้
้ านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน) ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และเจตคติ) โดยใช้ วิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วัดความรู้ด้วยการทดสอบ ในการประเมินแต่ละด้ าน คิดเป็ นสัดส่วน ดังนี ้
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน
1 :
2
:
1
โดยในแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ด้ านคุณลักษณะ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
ข้ อที่ 2. คิดอย่ างมีวิจารณญาณ
2.2 สังเคราะห์ข้อมูลได้ ครอบคลุมถูกต้ อง
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2.2.1 สรุปแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่ศกึ ษาได้ ถูกต้ องชัดเจน
ข้ อที่ 3. คิดอย่ างสร้ างสรรค์
3.1 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุน่ และคิดละเอียดลออ
3.1.2 ผลิตผลงานจากแนวคิดใหม่หรื อดัดแปลงจากแนวคิดเดิม
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้
ข้ อที่ 4 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
4.1 ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ตังใจเรี
้ ยน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
4.1.3 มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ
ข้ อที่ 9 ทางานเป็ นทีมและสร้ างเครือข่ ายได้
9.1 ทางานกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.1 เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9.1.3 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง
ข้ อที่ 14 มุ่งมั่นในการทางาน
14.1 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในหน้ าที่การงาน
14.1.1 เอาในใส่ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
14.1.2 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในการทางานให้ สาเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพ
14.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้ วยตนเอง
คุณลักษณะกลุ่มดารงคุณธรรม
ข้ อที่ 19 มีจติ สาธารณะ
19.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจและพึงพอใจ
19.1.1 อาสาทางานให้ แก่ผ้ อู ื่นด้ วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
19.1.2 แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆเพื่อช่วยแก้ ปัญหา หรื อสร้ างความสุขให้ แก่ผ้ อู ื่น
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ มีการประเมินทังอาจารย์
้
เพื่อน และตนเอง
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ด้ านทักษะกระบวนการ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1. ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอน
้
2. มีความคล่องแคล่วในการทางาน
3. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
4. มีทกั ษะในการดูแลและเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบประเมินด้ าน
ทักษะกระบวนการ
ด้ านผลสอบ และ หรือ ผลงาน
ผลสอบ ได้ จากการทาคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วย (โดย
จะเริ่ มทาการทดสอบตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3-6)
ผลงาน มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ได้ แก่
1.1 ผลงานถูกต้ องตามหลักการ
1.2 ผลงานถูกต้ องตามแบบหรื อเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสะอาด เรี ยบร้ อย และสวยงาม ได้ แก่
2.1 ผลงานสะอาด
2.2 ผลงานเรี ยบร้ อย และสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่
3.1 ออกแบบชิ ้นงานได้ แปลกใหม่และเหมาะสม
3.2 ดัดแปลงรูปแบบของงาน และ หรื อวิธีการ ขันตอนในการท
้
างานได้ อย่างเหมาะสม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพอาชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
รหัสวิชา ง 15111 ชื่อวิชา การงานอาชีพ
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 72 คาบ / ปี
คาอธิบายรายวิชา
วิชาการงานอาชีพ (งานบ้ าน) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึง่ ตนเอง การ
ใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าถูกวิธี มีจิตสานึก โดยศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือ
การศึกษางานธุรกิจ ได้ แก่ ความหมายของเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจ ความแตกต่างระหว่างสินค้ าและ
บริ การ งานสารวจรายได้ ของบุคคลในครอบครัวและอาชีพต่างๆ งานทาบัญชีของตนเองและครอบครัว การ
ทางานบ้ าน ได้ แก่ การดูแลรักษาบ้ าน จากการทาของใช้ ได้ แก่ การทาความสะอาดเครื่ องใช้ ในครัวที่ทามา
จากอะลูมิเนียม เทปล่อน สแตนเลส แก้ ว พลาสติก ซึง่ ประกอบไปด้ วย หม้ อ กระทะ ตะหลิว อ่าง
พลาสติก แก้ ว การทาความสะอาดห้ องน ้า การจัดตกแต่งสถานที่ ได้ แก่ การจัดตกแต่งห้ องรับแขก การ
เตรี ยม ประกอบและปรุงอาหาร ได้ แก่ การทาขนม การทาอาหารว่างคาวอย่างง่าย การจัดตกแต่งอาหารว่าง
การถนอมอาหาร ได้ แก่ การดองไข่เค็ม การเลือกใช้ จัด เสื ้อผ้ า เครื่ องแต่งกายและการแต่งกาย ได้ แก่
การจัดกระเป๋ าเดินทาง การซักและรี ดผ้ า การซ่อมแซมเสื ้อผ้ า ได้ แก่ การด้ นถอยหลัง การติดกระดุมแบบมี
ก้ าน โดยทางานบนพื ้นฐานความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย วิธีการกระบวนการทางาน จนเห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของการทางานบ้ าน แล้ วนาความรู้ความเข้ าใจนันมาวิ
้ เคราะห์ วางแผน ค้ นคว้ า
รวบรวมข้ อมูล เกี่ยวกับการทางานจากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อทางานอย่างมีระบบ
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางาน รักการทางาน
สามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีความคิดสร้ างสรรค์ มีคณ
ุ ธรรมและมีเจต
คติที่ดีตอ่ งานอาชีพ มีจิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมในการทางานเพื่อการดารงชีวิตและ
ครอบครัว มีทกั ษะและประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริ ตที่เกี่ยวข้ องกับงานเกษตร ทังในเรื
้ ่ องของพืชและสัตว์
ในเรื่ องของพืชได้ แก่ การเลือกใช้ และการดูแลรักษาเครื่ องมือเกษตร การขยายพันธุ์พชื โดยใช้ เมล็ด การ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช การทาปุ๋ ยพืชสดและ ปุ๋ ยหมัก การปลูกพืชตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล ตลอดจนการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต ในเรื่ องของสัตว์ ได้ แก่ วิธีการเลี ้ยงสัตว์น ้าที่สามารถจาหน่ายได้ ในเรื่ องงานอาชีพที่สจุ ริ ต
ได้ แก่คณ
ุ ธรรมของผู้ประกอบอาชีพสุจริ ต โดยเน้ นการทางานบนพื ้นฐานความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย
วิธีการ กระบวนการทางาน จนเห็นความสาคัญและประโยชน์ของการทางานแล้ วนาความรู้ ความเข้ าใจนัน้
มาวิเคราะห์วางแผน ค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับการทางาน จากแหล่งความรู้ ด้ วยวิธีการทีห่ ลากหลาย
เพื่อปรับปรุงการทางานอย่างมีระบบ
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รหัสตัวชีว้ ัด
ง 1.1 ป. 5/1 อธิบายเหตุผลในการทางานแต่ละขันตอนถู
้
กต้ องตามกระบวนการทางาน
ง 1.1 ป. 5/2 ใช้ ทกั ษะการจัดการในการทางานอย่างเป็ นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร้ างสรรค์
ง 1.1 ป. 5/3 ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัว
ง 1.1 ป. 5/4 มีจิตสานึกในการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ง 2.1 ป. 5/1 อธิบายความหมายและวิวฒ
ั นาการของเทคโนโลยี
ง 2.1 ป. 5/2 สร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกาหนดปั ญหาหรื อความ
ต้ องการ รวบรวมข้ อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง ๓ มิติ ลงมือสร้ างและ
ประเมินผล
ง 2.1 ป. 5/3 นาความรู้และทักษะการสร้ างชิ ้นงานไปประยุกต์ในการสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้
ง 2.1 ป. 5/4 มีความคิดสร้ างสรรค์อย่างน้ อย ๒ ลักษณะ ในการแก้ ปัญหาหรื อสนองความ
ต้ องการ
ง 2.1 ป. 5/5 เลือกใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันอย่างสร้ างสรรค์ตอ่ ชีวิต สังคม และมีการ
จัดการสิง่ ของเครื่ องใช้ ด้วยการแปรรูปแล้ วนากลับมาใช้ ใหม่
ง 4.1 ป. 5/1 สารวจข้ อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชน
ง 4.1 ป. 5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ(งานบ้ าน)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ หน่ วย
เวลา คาบ
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
เวลา (คาบ)
1
บ้ านและชีวติ ความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่องที่ 1 การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
2
1.การทาความสะอาดของใช้ ได้ แก่ การทาความ
สะอาดเครื่ องใช้ ในครัวที่ทามาจาก อะลูมิเนียม เทป
ล่อน สแตนเลส แก้ ว พลาสติก คุณสมบัติและวิธีการ
ทาความสะอาด
2.การทาความสะอาดห้ องน ้า
-ประโยชน์ของการทาความสะอาดห้ องน ้า
-อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทาความสะอาดห้ องน ้า
-ขันตอนการท
้
าความสะอาด
-วิธีการใช้ ห้องน ้า
2
เรื่องที่ 2 การจัดตกแต่งของใช้ และสถานที่
1.การจัดตกแต่งห้ องรับแขก
-ลักษณะที่ดีของห้ องรับแขก
-เครื่ องเรื อนและสิง่ ตกแต่ง
-รูปแบบของการจัดห้ องรับแขก
-การใช้ สี
-การจัดห้ องรับแขก
2.
อาหารและโภชนาการ
4
เรื่องที่ 1 อาหารว่าง
-ลักษณะที่ดีของอาหารว่าง
-ประเภทของอาหารว่างแต่ละชนิด
-ประโยชน์ของอาหารว่าง
-การกาหนดเวลา
-รูปแบบการจัดอาหารว่าง
2
เรื่องที่ 2 การเตรี ยม ประกอบและปรุงอาหาร
1.การทาอาหารว่างหวาน ได้ แก่ ตะโก้ สาคู
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หน่ วยการเรียนรู้

3

4

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
2.การทาอาหารว่างคาว ได้ แก่ ขนมจีบ
เรื่องที่ 3 การจัดตกแต่งอาหาร
เรื่องที่ 4 การถนอมอาหาร
1.การดองไข่เค็ม
ผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
เรื่องที่ 1 การเลือกจัดเครื่ องแต่งกายและการแต่งกาย
1.การจัดกระเป๋ าเดินทาง
เรื่องที่ 2 ผ้ าและการดูแลผ้ า
1.ผ้ าและคุณสมบัติของผ้ า
2.การซักผ้ า
3.การรี ดผ้ า
เรื่องที่ 3 การเย็บผ้ าด้ วยมือ
1.การด้ นถอยหลัง
2.การติดกระดุมแบบมีก้าน
เรื่องที่ 4 การทาซองใส่ทิชชู
เรื่องที่ 5 เสื ้อผ้ าเก่ารูปแบบใหม่
งานเศรษฐกิจในครอบครัวและสังคม
เรื่องที่ 1 เศรษฐกิจในครอบครัวและสังคม
1.ความหมายของเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจ
2.ความแตกต่างระหว่างสินค้ าและบริ การ
3.งานสารวจรายได้ ของบุคคลในครอบครัวและอาชีพ
4.การทาบัญชีของตนเอง

เวลา (คาบ)
2
2

2

2

2
2
4
2
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ(งานเกษตร)
หน่ วยการเรียนรู้ 4 หน่ วย

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
เวลา 36 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

1

การปลูกพืช
เรื่องที่ 1 เครื่ องมือการเกษตร
1. หลักการใช้ เครื่ องมือเกษตร
2. วิธีการใช้ กรรไกรตัดกิ่ง บุ๋งกี๋ จอบ เสียม พลัว่ มีด
เล็ก
3. การเก็บรักษา
เรื่องที่ 2 การขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืช
1. การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ เมล็ด
- ความหมายและข้ อดี ข้ อเสีย
- การคัดเลือกและเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
- การเตรี ยมแปลงปลูก และการปลูก
- การดูแลรักษาและการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- การเก็บเกี่ยวผลผลิต
2. การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ สว่ นอื่นๆ ของพืช
- ความหมายและข้ อดี ข้ อเสีย
- การขยายพันธุ์โดยการตัดชา
- การตัดชาส่วนต่างๆ ของพืช
- วิธีการตัดชาและการปลูกกิ่งตัดชา
3. การป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ความหมายและชนิดของศัตรูพืช
- การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
4. การทาปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยหมัก
- วิธีการทาปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยหมัก
- ประโยชน์ของปุ๋ ยพืชสดและปุ๋ ยหมัก
5. การปลูกพืชตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล
- ความหมายของการปลูกพืชตามฤดูกาล
และนอกฤดูกาล
- ข้ อดีของการปลูกพืชนอกฤดูกาล

เวลา (คาบ)
4

4

4

4

4

2
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หน่ วยการเรียนรู้

2

3

4

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

เวลา (คาบ)

6. การเก็บเกี่ยวผลผลิต
- การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเก็บเกี่ยวพืชผักและการใช้ ประโยชน์
การเลีย้ งสัตว์
เรื่องที่ 1 การเลี ้ยงสัตว์บกขนาดเล็กที่จาหน่ายได้
- การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
- การเลี ้ยงดู
เรื่องที่ 2 การนาของเสียจากสัตว์เลี ้ยงมาใช้ ประโยชน์
เรื่องที่ 3 การปลดระวางสัตว์เลี ้ยง
การอาชีพ
เรื่องที่ 1 งานอาชีพสุจริต
1. คุณธรรมของผู้ประกอบอาชีพสุจริต
การออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่ อ งที่ 1 หลักในการเลือ กเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ ในงาน
เกษตร

2

4

2
2

4

วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยนต้ องมีทงั ้ ความรู้
ทักษะและกระบวนการและเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม)
1.4 การจัดการเรี ยนรู้ต้องกาหนดเป็ นงาน โดยแต่ละงานจะต้ องเป็ นไปตามโครงสร้ างการ
เรี ยนรู้ของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 หัวข้ อ คือ
1.2.1 ความหมายของงาน
1.2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการทางาน
1.2.4 วิธีการและขันตอนของการท
้
างาน
1.2.5 กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1.2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางาน การสร้ างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
1.2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางานและประกอบอาชีพ
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ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทัง้ 7 หัวข้ อก็ได้ ขึ ้นอยู่กับลักษณะงานแต่จะต้ องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้ านความรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ และด้ านเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวน คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุม่ มาบูรณาการกันได้ หรื อนาสาระจากกลุม่ การเรี ยนรู้อื่น ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
1.4 จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงภายในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชันเรี
้ ยน โดยจัดในสถานที่ปฏิบตั ิงาน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ แล้ วแต่ความพร้ อมและความเหมาะสม
1.5 จัดการเรี ยนรู้โดยการกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรี ยน
1.6 จัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อ มทางด้ านร่างกาย อุปนิสยั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนอย่
ั้
างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขันศึ
้ กษาและวิเคราะห์งาน
1.2 ขันวางแผน
้
1.3 ขันปฏิ
้ บตั ิ
1.4 ขันประเมิ
้
นและปรับปรุง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า แล้ วนาเสนอต่อผู้สอนและเพื่อน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดยครูเป็ นผู้สร้ างกิจกรรม ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ
4. วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อนาไปสูห่ ลักการหรื อแนวความคิดของสิง่ ที่เรี ยนรู้ และ
นาไปใช้ กบั กิจกรรม หรื อสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป
5. การเรี ยนรู้จากการทางานกลุม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ใช้ กระบวนการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนกลุม่ การ
บวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็ นต้ น
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีดงั นี ้
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความสาเร็ จ
ในงานและอาชีพที่อยูใ่ นชุมบน ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
2. แหล่งวิทยาการ ได้ แก่ สถาบัน องค์การ หน่วยงาน ห้ องสมุด ศูนย์วิชาการทัง้
ภาครัฐและเอกชน
3. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
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ให้ บริ การความรู้ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
5. สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง เช่นวารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ตารา เป็ นต้ น
6. สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์ เน็ต ซีดี –รอม วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มีการวัดและประเมินทังด้
้ านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน) ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และเจตคติ) โดยใช้ วิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วัดความรู้ด้วยการทดสอบ ในการประเมินแต่ละด้ าน คิดเป็ นสัดส่วน ดังนี ้
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน
1 :
2
:
1
โดยในแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ด้ านคุณลักษณะ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
ข้ อที่ 2. คิดอย่ างมีวิจารณญาณ
2.2 สังเคราะห์ข้อมูลได้ ครอบคลุมถูกต้ อง
2.2.1 สรุปแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่ศกึ ษาได้ ถูกต้ องชัดเจน
ข้ อที่ 3. คิดอย่ างสร้ างสรรค์
3.1 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุน่ และคิดละเอียดลออ
3.1.2 ผลิตผลงานจากแนวคิดใหม่หรื อดัดแปลงจากแนวคิดเดิม
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้
ข้ อที่ 4 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
4.1 ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ตังใจเรี
้ ยน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
4.1.3 มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ
ข้ อที่ 9 ทางานเป็ นทีมและสร้ างเครือข่ ายได้
9.1 ทางานกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.1 เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
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9.1.3 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ข้ อที่ 11 มีวินัย
11.1 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง ระเบียบข้ อบังคับของครอบครัว โรงเรี ยน และสังคม
11.1.1 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบของ ครอบครัว โรงเรี ยน สังคม
11.1.2 ตรงเวลาในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆในโรงเรี ยน
คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง
ข้ อที่ 14 มุ่งมั่นในการทางาน
14.1 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในหน้ าที่การงาน
14.1.1 เอาในใส่ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
14.1.2 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในการทางานให้ สาเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพ
14.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้ วยตนเอง
ข้ อที่ 19 มีจติ สาธารณะ
19.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจและพึงพอใจ
19.1.1 อาสาทางานให้ แก่ผ้ อู ื่นด้ วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
19.1.2 แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆเพื่อช่วยแก้ ปัญหา หรื อสร้ างความสุข
ให้ แก่ผ้ อู ื่น
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ มีการประเมินทังอาจารย์
้
เพื่อน และตนเอง
ด้ านทักษะกระบวนการ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1. ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอน
้
2. มีความคล่องแคล่วในการทางาน
3. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
4. มีทกั ษะในการดูแลและเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบประเมินด้ าน
ทักษะกระบวนการ
ด้ านผลสอบ และ หรือ ผลงาน
ผลสอบ ได้ จากการทาคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วย (โดย
จะเริ่ มทาการทดสอบตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3-6)
ผลงาน มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ได้ แก่
1.1 ผลงานถูกต้ องตามหลักการ
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1.2 ผลงานถูกต้ องตามแบบหรื อเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสะอาด เรี ยบร้ อย และสวยงาม ได้ แก่
2.1 ผลงานสะอาด
2.2 ผลงานเรี ยบร้ อย และสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่
3.1 ออกแบบชิ ้นงานได้ แปลกใหม่และเหมาะสม
3.2 ดัดแปลงรูปแบบของงาน และ หรื อวิธีการ ขันตอนในการท
้
างานได้ อย่างเหมาะสม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
รหัสวิชา ง 16111 ชื่อวิชา การงานอาชีพ
เวลาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ จานวน 72 คาบ / ปี
คาอธิบายรายวิชา
วิชาการงานอาชีพ (งานบ้ าน) เป็ นวิชาที่ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึง่ ตนเอง การ
ใช้ ทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่า ถูกวิธี มีจิตสานึก โดยศึกษาให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องดังต่อไปนี ้ คือ
การศึกษาการซื ้อขายสินค้ าและบริ การ ได้ แก่ การซื ้อขายและการบริ โภค งานสารวจราคาสินค้ าที่จาเป็ นใน
ชีวิตประจาวันในท้ องตลาด การวางแผนการทางานบ้ าน การดูแลรักษาบ้ าน การทาความสะอาดเครื่ องใช้
ในครัว ได้ แก่ หม้ อ ถาด ที่ตีไข่ การทาความสะอาดสถานที่ใช้ ประกอบอาหาร ได้ แก่ โต๊ ะ เตาแก็ส อ่าง
ล้ างมือ การจัดตกแต่งบ้ านโดยทัว่ ไป การจัดตกแต่งห้ องครัว การเลือกซื ้ออาหารสด ได้ แก่ ผัก ผลไม้ และ
เนื ้อสัตว์ การเตรี ยม ประกอบ ปรุง จัด และถนอมอาหาร ได้ แก่ การทาวุ้นผลไม้ ตามฤดูกาล การทาต้ ม
ซุปไก่ และการประกอบอาหารจานเดียว การดูแลเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย ได้ แก่ การซักผ้ าด้ วยเครื่ อง
การรี ดผ้ า การเย็บ และการซ่อมแซมเสื ้อผ้ าด้ วยมือ ได้ แก่ การด้ นถอยหลัง การด้ นตะลุย การสอย การ
ติดกระดุมแป๊ ะและตะขอ การศึกษาเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ทนั สมัย สังเกต เปรี ยบเทียบ อภิปราย และสรุป
เกี่ยวกับผลที่ได้ จากการปฏิบตั ิและวิธีปฏิบตั ิโดยทางานบนพื ้นฐานความรู้ ความเข้ าใจ ความหมาย วิธีการ
กระบวนการทางาน ความสาคัญและประโยชน์ของการทางาน แล้ วนาความรู้ ความเข้ าใจนันมาวิ
้ เคราะห์
วางแผน ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวกับการทางานจากแหล่งความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อการ
ทางานอย่างมีกระบวนการ
วิชาการงานอาชีพ (งานเกษตร) เป็ นรายสาระการเรี ยนรู้ที่ปลูกฝังลักษณะนิสยั ที่ดีในการทางานมี
จิตสานึกในการใช้ ทรัพยากรและสิง่ แวดล้ อมให้ ค้ มุ ค่า ถูกวิธี ประหยัด ความรับผิดชอบ รอบคอบ ประณีต
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สะอาดเป็ นระเบียบในการทางาน มีคณ
ุ ธรรมและเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ มีทกั ษะและประสบการณ์ในงาน
อาชีพสุจริ ต โดยให้ ผ้ เู รี ยนศึกษา ค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล และนาเสนอข้ อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ มีทกั ษะและประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับงานเกษตร
ทังทางด้
้
านพืชและสัตว์ ทางด้ านพืช ได้ แก่ การเลือกใช้ และการดูแลรักษาเครื่ องมือเกษตร การศึกษาดิน
ประเภทต่างๆ การปรับปรุงดินประเภทต่างๆให้ เหมาะสมต่อการปลูกพืช การปลูก การดูแลรักษา และการ
เก็บเกี่ยวพืชกินผล การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ สว่ นอื่นๆ ของพืช การปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดิน และการปลูกไม้ ยืน
ต้ น ทางด้ านสัตว์ ได้ แก่ การเลี ้ยงสัตว์ที่สนใจสามารถจาหน่ายได้ ทางด้ านการออกแบบและเทคโนโลยี
ได้ แก่หลักในการเลือกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในงานเกษตร และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในงานเกษตรที่ทนั สมัย
และน่าสนใจ เพื่อให้ เกิดเจตคติที่ดีตอ่ การทางาน และให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ วิธีการ
ขันตอน
้
การปฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการทางาน จนเกิดทักษะและเห็นความสาคัญประโยชน์
ของการทางาน เพือ่ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์วางแผน และปรับปรุงการทางานอย่างมีกระบวนการ
รหัสตัวชีว้ ัด
ง 1.1 ป. 6/1 อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอน
้
ง 1.1 ป. 6/2 ใช้ ทกั ษะการจัดการในการทางานและทักษะการทางานร่วมกัน
ง 1.1 ป. 6/3 ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผู้อื่น
ง 2.1 ป.6/1 อธิบายส่วนประกอบของงระบบเทคโนโลยี
ง 2.1 ป.6/2 สร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้ ตามความสนใจอย่างปลอดภัยโดยกาหนดปั ญหาหรื อความ
ต้ องการ รวบรวมข้ อมูล เลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง ๓ มิติหรื อแผนที่ความคิด
ลงมือสร้ างและประเมินผล
ง 2.1 ป.6/3 นาความรู้และทักษะการสร้ างชิ ้นงานไปประยุกต์ใช้ ในการสร้ างสิง่ ของเครื่ องใช้
ง 4.1 ป. 6/1 สารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ
ง 4.1 ป. 6/2 ระบุความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สมั พันธ์ กบั อาชีพที่สนใจ
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ(งานบ้ าน)
หน่ วยการเรียนรู้ 5 หน่ วย

ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
เวลา 36 คาบ

หน่ วยการเรียนรู้

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้

1

บ้ านและชีวติ ความเป็ นอยู่ในบ้ าน
เรื่องที่ 1 การทาความสะอาดของใช้ และสถานที่
1. การทาความสะอาดของใช้ ได้ แก่ หม้ อ ถาด ที่ตีไข่
ด้ วยมือ
2. การทาความสะอาดสถานที่ ที่ใช้ ประกอบอาหาร
ได้ แก่ โต๊ ะ เตาแก๊ ส อ่างล้ างมือ
- วิธีทาความสะอาด
- อุปกรณ์ในการทาความสะอาด

เวลา (คาบ)
4

เรื่องที่ 2 การจัดตกแต่งของใช้ และสถานที่

2

3

1. การจัดตกแต่งห้ องรับแขก
- หลักการจัด
- เครื่ องใช้ แต่ละชิ ้น
2. การจัดตกแต่งห้ องครัว
- หลักการจัด
- การจัดห้ องครัว
เรื่องที่ 3 การบริการในบ้ าน
1. การซ่อมแซมสมุดและหนังสือ
อาหารและโภชนากร
เรื่องที่ 1 การเตรี ยมประกอบและปรุงอาหาร
1. การเลือกซื ้อผักและผลไม้
2. การทาน ้าสลัดน ้าข้ น
3. การทาผลไม้ ลอยแก้ ว
4. การทาอาหารประเภทเนื ้อสัตว์ ได้ แก่ หมูทอด สตูไก่
เรื่องที่ 2 การจัดตกแต่งอาหาร
1. การล้ างและจัดผักสลัด
2. การล้ าง ปอกและจัดผลไม้ ได้ แก่ มะละกอ ส้ มเช้ ง
ฝรั่ง
ผ้ าและเครื่องแต่ งกาย
เรื่องที่ 1 การซักผ้ าและทาความสะอาดเครื่ องแต่งกาย

4

2

2

2

2
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หน่ วยการเรียนรู้

4
5

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
1. การซักผ้ าด้ วยเครื่ อง
เรื่องที่ 2 การรี ดผ้ า
1. การรี ดผ้ ากระโปรงหรื อกางเกง
เรื่องที่ 3 การเย็บผ้ าด้ วยมือ
1. การสอยธรรมดา
2. การสอยซ่อนด้ าย
3. การติดกระดุมแป๊ ะ
4. การติดตะขอกระโปรง กางเกง
5. การซ่อมแซมเสื ้อผ้ าด้ วยวิธีที่เรี ยนมาแล้ ว
การออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่องที่ 1 เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในบ้ านที่ทนั สมัยและน่าสนใจ
งานธุรกิจในครอบครัวและสังคม
เรื่องที่ 1 ซื ้อขายและบริการ
1. การสารวจราคาสินค้ า ที่จาเป็ นในชีวิตประจาวันใน
ท้ องตลาด
เรื่อง 2 การเงินและบัญชี
1. เงินสกุลต่างๆ ที่น่ารู้จกั ของโลก
2. ธนาคารและการคิดดอกเบี ้ย

เวลา (คาบ)
2

2

2
4

2
2
4
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เค้ าโครงกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา การงานอาชีพ(งานเกษตร)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
หน่ วยการเรียนรู้ 2 หน่ วย
เวลา 36 คาบ
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
เวลา (คาบ)
1

การปลูกพืช
เรื่องที่ 1 เครื่ องมือเกษตร
1. ประเภทของเครื่ องมือเกษตรตามลักษณะการใช้ งาน
- ใช้ กบั งานดิน
- ใช้ กบั งานขยายพันธุ์พืช
- ใช้ กบั งานเก็บเกี่ยว
2. หลักในการใช้ เครื่ องมือเกษตร
3. การดูแลรักษาเครื่ องมือเกษตร
เรื่องที่ 2 ดินสาหรับปลูกพืช
1. ความหมายของดิน
2. ส่วนประกอบของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช
3. การปรับปรุงดินให้ เหมาะสมกับการปลูกพืช
- วัสดุปรับปรุงดิน
- ดินและการปรับปรุง
•ดินเหนียวและการปรับปรุง
•ดินทรายและการปรับปรุง
•ดินเสื่อมสภาพและการปรับปรุง
•ดินเปรี ย้ วและการปรับปรุง
•ดินเค็มและการปรับปรุง
เรื่องที่ 3 การปลูกพืชกินผลอายุสนั ้
1. ความหมายของพืชกินผลอายุสนั ้
2. การปลูกพืชกินผลอายุสนั ้

4

4

4

- ลักษณะของพืช
- ฤดูกาล
- การเตรี ยมดินและการปลูก
เรื่องที่ 4 การขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ สว่ นอื่นๆ ของพืช
1. ความหมายของการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ ส่วนอื่นๆ
ของพืช
2. วิธีการตอนกิ่ง การทาบกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง
การโน้ มกิ่ง และการปักชา

4
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หน่ วยการเรียนรู้

2

3
4

ชื่อหน่ วยการเรียนรู้
3. ข้ อดีและข้ อเสียของการขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ ส่วน
อื่น ๆ ของพืช
เรื่องที่ 5 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ ดนิ
1. ความหมายของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ ดนิ
2. ลักษณะและคุณสมบัตขิ องพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ ดนิ
3. การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
4. วิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้ ดนิ เช่น เดฟ และการดูแลรักษา
เรื่องที่ 6 การปลูกไม้ ยืนต้ น
1. ความหมายและประโยชน์ของไม้ ยืนต้ น
2. ประเภทของไม้ ยืนต้ น ได้ แก่ ไม้ ดอกยืนต้ น ไม้ ใบ
ประดับยืนต้ น ไม้ ผลยืนต้ น และไม้ ป่ายืนต้ น
3. วิธีการปลูกไม้ ยืนต้ นในภาชนะ
- ดินปลูก
- ภาชนะปลูก
- วิธีการปลูก
- การดูแลบารุงรักษา
เรื่ อ งที่ 7 การส ารวจและดูและต้ นไม้ ในบริ เวณบ้ า นและ
โรงเรี ยน
การเลีย้ งสัตว์
เรื่องที่ 1 การเลี ้ยงสัตว์ที่สนใจ
- การเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์
- การเลี ้ยงดู
- ผลกระทบจากการเลี ้ยงสัตว์
การอาชีพ
เรื่องที่ 1 งานอาชีพสุจริตที่น่าสนใจ
การออกแบบและเทคโนโลยี
เรื่ องที่ 1 เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นงานเกษตรที่ ทัน สมัย และ
น่าสนใจ

เวลา (คาบ)

4

4

2
4

2
4
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วิธีการจัดการเรี ยนรู้
1. วิธีการจัดการเรียนรู้ ของกลุม่ สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.1 จัดการเรี ยนรู้ให้ ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพผู้เรี ยน คือ ผู้เรี ยนต้ องมีทงั ้ ความรู้
ทักษะและกระบวนการและเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม)
1.5 การจัดการเรี ยนรู้ต้องกาหนดเป็ นงาน โดยแต่ละงานจะต้ องเป็ นไปตามโครงสร้ างการ
เรี ยนรู้ของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 หัวข้ อ คือ
1.2.1 ความหมายของงาน
1.2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของงาน
1.2.3 มีทฤษฎีสนับสนุนหลักการทางาน
1.2.4 วิธีการและขันตอนของการท
้
างาน
1.2.5 กระบวนการทางาน การจัดการ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
1.2.6 การนาเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการทางาน การสร้ างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการใหม่
1.2.7 คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมในการทางานและประกอบอาชีพ
ผู้สอนสามารถสอนแต่ละงานครบหรื อไม่ครบทัง้ 7 หัวข้ อก็ได้ ขึ ้นอยู่กับลักษณะงานแต่จะต้ องสอนครบทัง้
มาตรฐานด้ านความรู้ ด้ านทักษะและกระบวนการ และด้ านเจตคติ (คุณธรรม จริ ยธรรม และ ค่านิยม)
1.3 การจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ ทักษะและกระบวน คุณธรรม จริ ยธรรม และ
ค่านิยม จากสาระภายในกลุม่ มาบูรณาการกันได้ หรื อนาสาระจากกลุม่ การเรี ยนรู้อื่น ๆ มาบูรณาการกับ
สาระของกลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีก็ได้
1.4 จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงภายในชั
ั้
นเรี
้ ยนและนอกชัน้ เรี ยน โดยจัดในสถานที่ปฏิบตั ิงาน สถาน
ประกอบการ ฯลฯ แล้ วแต่ความพร้ อมและความเหมาะสม
1.5 จัดการเรี ยนรู้โดยการกาหนดงานที่มีความหมายกับผู้เรี ยน
1.6 จัดการเรี ยนรู้โดยคานึงถึงความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อมทางด้ านร่างกาย อุปนิสยั
สติปัญญาและประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีขนตอนอย่
ั้
างน้ อย 4 ขันตอน
้
คือ
1.1 ขันศึ
้ กษาและวิเคราะห์งาน
1.2 ขันวางแผน
้
1.3 ขันลงมื
้ อปฏิบตั ิ
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1.4 ขันประเมิ
้
นและปรับปรุง
2. การเรี ยนรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า แล้ วนาเสนอต่อผู้สอนและเพื่อน
3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ โดยครูเป็ นผู้สร้ างกิจกรรม ให้ นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิ
4. วิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน เพื่อนาไปสูห่ ลักการหรื อแนวความคิดของสิง่ ที่เรี ยนรู้ และ
นาไปใช้ กบั กิจกรรม หรื อสถานการณ์ใหม่ตอ่ ไป
5. การเรี ยนรู้จากการทางานกลุม่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ใช้ กระบวนการต่างๆ ได้ แก่ กระบวนกลุม่ การ
บวนการแก้ ปัญหา กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด กระบวนการทางานร่วมกับผู้อื่นเป็ นต้ น
สื่อและแหล่ งการเรียนรู้
แหล่งการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ มีดงั นี ้
1. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความสาเร็ จ
ในงานและอาชีพที่อยูใ่ นชุมบน ผู้นาชุมชน เป็ นต้ น
2. แหล่งวิทยาการ ได้ แก่ สถาบัน องค์การ หน่วยงาน ห้ องสมุด ศูนย์วิชาการทัง้
ภาครัฐและเอกชน
3. สถานประกอบการ สถานประกอบวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงาน
ให้ บริ การความรู้ ฝึ กอบรม เกี่ยวกับงานและอาชีพต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนท้ องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น
5. สือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง เช่นวารสาร แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ ตารา เป็ นต้ น
6. สือ่ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น อินเตอร์ เน็ต ซีดี –รอม วีดิทศั น์ เป็ นต้ น
การวัดและประเมินผล
การวัดและประเมินผล กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ มีการวัดและประเมินทังด้
้ านความรู้ (ผล
สอบ/ผลงาน) ด้ านทักษะกระบวนการ และด้ านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
และเจตคติ) โดยใช้ วิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น การประเมินตามสภาพจริ ง การประเมินภาคปฏิบตั ิ การ
วัดความรู้ด้วยการทดสอบ ในการประเมินแต่ละด้ าน คิดเป็ นสัดส่วน ดังนี ้
คุณลักษณะ : ทักษะกระบวนการ : ผลสอบ / ผลงาน
1 :
2
:
1
โดยในแต่ละด้ านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ด้ านคุณลักษณะ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
ข้ อที่ 2. คิดอย่ างมีวิจารณญาณ
2.2 สังเคราะห์ข้อมูลได้ ครอบคลุมถูกต้ อง
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2.2.1 สรุปแนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลที่ศกึ ษาได้ ถูกต้ องชัดเจน
ข้ อที่ 3. คิดอย่ างสร้ างสรรค์
3.1 มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุน่ และคิดละเอียดลออ
3.1.2 ผลิตผลงานจากแนวคิดใหม่หรื อดัดแปลงจากแนวคิดเดิม
คุณลักษณะกลุ่มรอบรู้
ข้ อที่ 4 ใฝ่ รู้ใฝ่ เรียน
4.1 ตังใจ
้ เพียรพยายามในการเรี ยนและเข้ าร่วมกิจกรรม
4.1.1 ตังใจเรี
้ ยน
4.1.2 เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรี ยน
4.1.3 มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้และเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
คุณลักษณะกลุ่มสู้ชีวติ
ข้ อที่ 9 ทางานเป็ นทีมและสร้ างเครือข่ ายได้
9.1 ทางานกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
9.1.1 เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
9.1.2 ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
9.1.3 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
คุณลักษณะกลุ่มจิตมั่นคง
ข้ อที่ 14 มุ่งมั่นในการทางาน
14.1 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในหน้ าที่การงาน
14.1.1 เอาในใส่ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
14.1.2 ตังใจและรั
้
บผิดชอบในการทางานให้ สาเร็ จอย่างมีคณ
ุ ภาพ
14.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้ วยตนเอง
ข้ อที่ 19 มีจติ สาธารณะ
19.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วยความเต็มใจและพึงพอใจ
19.1.1 อาสาทางานให้ แก่ผ้ อู ื่นด้ วยกาลังกาย กาลังใจ และกาลังสติปัญญา
19.1.2 แบ่งปั นสิง่ ของ ทรัพย์สนิ และอื่นๆเพื่อช่วยแก้ ปัญหา หรื อสร้ างความสุข
ให้ แก่ผ้ อู ื่น
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบบันทึก
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ มีการประเมินทังอาจารย์
้
เพื่อน และตนเอง
ด้ านทักษะกระบวนการ มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ดังนี ้
1. ทางานอย่างเป็ นระบบและเป็ นไปตามขันตอน
้
2. มีความคล่องแคล่วในการทางาน
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3. มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
4. มีทกั ษะในการดูแลและเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ งๆ
เครื่องมือและวิธีการ ใช้ วิธีการสังเกตจากการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยนแล้ วบันทึกลงในแบบประเมินด้ าน
ทักษะกระบวนการ

ด้ านผลสอบ และ หรือ ผลงาน
ผลสอบ ได้ จากการทาคะแนนในการทาแบบทดสอบแต่ละเรื่ อง เมื่อเรี ยนจบในแต่ละหน่วย (โดย
จะเริ่ มทาการทดสอบตังแต่
้ ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3-6)
ผลงาน มีหวั ข้ อในการประเมินและตัวบ่งชี ้ ดังนี ้
1. ความถูกต้ อง ได้ แก่
1.1 ผลงานถูกต้ องตามหลักการ
1.2 ผลงานถูกต้ องตามแบบหรื อเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความสะอาด เรี ยบร้ อย และสวยงาม ได้ แก่
2.1 ผลงานสะอาด
2.2 ผลงานเรี ยบร้ อย และสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ ได้ แก่
3.1 ออกแบบชิ ้นงานได้ แปลกใหม่และเหมาะสม
3.2 ดัดแปลงรูปแบบของงาน และ หรื อวิธีการ ขันตอนในการท
้
างานได้ อย่างเหมาะสม
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คณะกรรมการผู้จดั ทาหลักสูตรกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ ปี การศึกษา 2559
1. อาจารย์น้อมพร เสน่ห์ธรรมศิริ หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
2. อาจารย์นิภาพร
วงศ์เกษม
ผู้ประสานงานระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1
3. อาจารย์นิธิมา
โกยสมบูรณ์ ผู้ประสานงานระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2
4. อาจารย์น้อมพร
เสน่ห์ธรรมศิริ ผู้ประสานงานระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 3
5. อาจารย์คณิตตา
ปั นติ
ผู้ประสานงานระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
6. อาจารย์ครุ ุวรรณ ปั ญญาสิทธิ์ ผู้ประสานงานระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5
7. อาจารย์สทุ ิศา
ลิ ้มสกุล
ผู้ประสานงานระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6

