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คำนำ 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยกำหนดใหโรงเรียนตนแบบการใชหลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพรอมเริ่ม
ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา)   สังกัดเทศบาลตำบลเมืองพาน  ซึ่งเปนโรงเรียนตนแบบการใช
หลักสูตรไดดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนแกนหลักเพื่อกำหนดการจัดทำโครงสรางและสาระหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรทองถิ่นใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาครั้งนี้ เปนการ
สรางหลักสูตรที่อาศัยการมีสวนรวมของนักเรียน  คณะครู  ผู ปกครองและชุมชน ทั้งนี ้เพื ่อใหสามารถ
ขับเคลื่อนไปสูการจัดการเรียนรูที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพดานความรูและทักษะท่ีจำเปนในการดำรงชีวิตใน
สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ตามคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ๓๐/๒๕๖๑ เรื่องใหเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื ่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และมีความทันสมัย  มุงผลประโยชนตอผูเรียนเปนสำคัญ   และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
ในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที ่กำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

ในปการศึกษา ๒๕๖๕ นี้ทางกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ ไดรวมกันจัดทำหลักสูตรการ
เรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการนำหลักสูตรไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพและเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
ศักยภาพความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังในสังคมไทยและสังคมโลกตอไป 

ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณและเหมาะสมตามบริบทตอการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) 
ต้ังแตปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนตนไป 
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๑ 
 

วิสัยทัศนหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ 

(ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 

                 หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) พุทธศักราช ๒๕๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนา
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนสำหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ เปนสำคัญ นั่นคือ การเตรียม
ผูเรียนใหมีทักษะดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การ
ใชเทคโนโลยี การสื่อสารและการรวมมือ ซึ่งจะสงผลใหผู เรียนรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดลอม สามารถแขงขันและอยูรวมกับประชามคมโลกได โดย
ใช หล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงย ึดม ั ่นในการปกครองตามระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  มีความรูและทักษะพื้นฐานสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจต
คติที่จำเปนตอการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญบน
พื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 

                 กลุมสาระการงานอาชีพ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ มี
ทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต รู เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรูเกี ่ยวกับการ
ดำรงชีวิต รู เทาทันการเปลี ่ยนแปลง สามารถนำความรู เกี ่ยวกับการดำรงชีวิตและการอาชีพมา
ประยุกตใชในการทำงานไดอยางสรางสรรค เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติ
ที่ดีตอการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข โดยมุงเนนการพัฒนา
ผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒ 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน 

    หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา)  พุทธศักราช  

๒๕๖๕  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 
๒๕๖๐) มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

                 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมใน

การใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา

ตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตผุล

และความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอ
ตนเองและสังคม 

                ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

      ๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง 

ๆ ที่เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใช
ในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

                  ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีว ิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไป

ใชในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทำงาน และการอยู

รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง 
ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 

       ๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยี
ดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทำงาน การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

 

 

 



๓ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเทศบาล ๑ (บานเกา) พุทธศักราช๒๕๖๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช๒๕๖๐) 
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข 
ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

๑. รักชาติ ศาสน กษัตริย 
๒. ซ ื่อสัตยสุจริต 
๓. มีว ินัย 
๔. ใฝเรียนรู 
๕. อยูอยางพอเพียง 
๖. มุงมั่นในการทำงาน 
๗. รักความเปนไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
 

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ๓R๘C 
๑. สามารถอานออกเขียนได (Reading) 
๒. สามารถเขียนได  Writing) 
๓. มีทักษะในการคำนวณ (Arithmetic) 
๔. มีทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณและสามารถแกปญหาได(Critical 

thinking and problem solving) 
๕. การคิดอยางสรางสรรคและเชิงนวัตกรรม(Creativity and innovation) 
๖. มีทักษะในการสื่อสารและรูเทาทันสื่อ (Communication information and media 

literacy) 
๗. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและรูเทาทันเทคโนโลยี(Computing and LT literacy) 
๘. ความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดขามวัฒนธรรม(Cross-

cultural understanding) 
๙. ความรวมมือ การทำงานเปนทีมและภาวะความเปนผูนำ(Collaboration teamwork and 

leadership 
๑๐. มีทักษะอาชีพและการเรียนรู(Career and learning skills) 
๑๑. มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบยีบวินัย(Compassion) 

 

 
 
 
 



๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕ 
 

ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ทำไมตองเรียนการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความรู ความเขาใจ มี
ทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรูเกี่ยวกับการ
ดำรงชีวิต การอาชีพ มาใชประโยชนในการทำงานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีตอการทำงาน สามารถ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 

 
เรียนรูอะไรในการงานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ งพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมี
ความรูความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  

• การดำรงชีวิตและครอบครัว  เปนสาระเก่ียวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไมทำลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพื่อใหคนพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง 

• การอาชีพ  เปนสาระที่เกี่ยวของกับทักษะที่จำเปนตออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม 
จริยธรรม และเจตคติที่ดีตออาชีพ ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑  เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ  

การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อ
การดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 

มาตรฐาน ง ๒.๑  เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

คุณภาพผูเรียน 
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๓  

• เขาใจวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื ่องมือถูกตองตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงานที่
กระตือรือรน ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 



๖ 
 

• เขาใจประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน มีความคิดในการแกปญหาหรือสนอง
ความตองการอยางมีความคิดสรางสรรค 

 
จบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 

• เขาใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทำงาน
รวมกัน ทำงานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทำงานที ่ขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใชน้ำ ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา 

• รูและเขาใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ  
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

• เขาใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใชกระบวนการกลุมในการทำงาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ 
มีคุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคา 

• เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตอและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานทำ คุณสมบัติที่จำเปนสำหรับการมีงานทำ วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่
จำเปนสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณตออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจ 
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

• เขาใจวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรค มีทักษะการ
ทำงานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ทำงาน
อยางมีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน 

• เขาใจแนวทางสูอาชีพ มีประสบการณในอาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะที่ดีตอ
อาชีพ 

 
 
 

ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระที่   ๑   การดำรงชีว ิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง  ๑. ๑  เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน และทักษะการ
แสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 



๗ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๑  ๑. บอกวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง  

 ๒. ใชวสัดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ  
     ในการทำงานอยางปลอดภัย 
 ๓. ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองอยาง 
     กระตือรือรนและตรงเวลา 
 
 
 

 วิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองเปนการ
ลงมือทำงานที่มุงเนนการฝกทำงานอยาง
สม่ำเสมอ เชน 
 -  การแตงกาย 
 -  การเก็บของใช 
 -  การหยิบจับและใชของใชสวนตัว 
 -  การจัดโตะ ตู ชั้น 

 การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองายๆ 
ในการทำงานอยางปลอดภัย เชน 
 -  การทำความคุนเคยกับการใชเครื่องมือ 
 -  การรดน้ำตนไม 
 -  การถอนและเก็บวัชพืช 
 -  การพับกระดาษเปนของเลน 

 ความกระตือรือรนและตรงเวลาเปน
ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 
 
 
 
 
ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๒  ๑. บอกวิธีการและประโยชนการทำงาน 

     เพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว 
 ๒. ใชวสัดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการ 
     ทำงานอยางเหมาะสมกับงานและ 
     ประหยัด 
 ๓. ทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและ 
     ครอบครัวอยางปลอดภัย 

  การทำงานเพื่อชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เชน  
 -  บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในบาน 
 -  การจัดวาง เก็บเสื้อผา รองเทา 
 -  การชวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
 -  การกวาดบาน 
 -  การลางจาน 

  การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เชน 
 -  การเพาะเมล็ด 
 -  การดูแลแปลงเพาะกลา 
 -  การทำของเลน 
 -  การประดิษฐของใชสวนตัว 

  ความปลอดภัยเปนลักษณะนิสัยในการ
ทำงาน 
 

 



๘ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๓  ๑. อธิบายวิธีการและประโยชนการ 

     ทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง  
     ครอบครัวและสวนรวม 
 ๒ ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ  
     ตรงกับลักษณะงาน 
 ๓. ทำงานอยางเปนขั้นตอนตาม 
     กระบวนการทำงานดวยความ 
     สะอาด ความรอบคอบ  
     และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

  วิธีการและประโยชนการทำงานเปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน และทำงานให
เกิดผลอยางเปนขั ้นตอนตามกระบวนการ
ทำงาน เชน 
 -  การเลือกใชเสื้อผา 
 -  การจัดเตรียมอุปกรณการเรียน 
 -  การทำความสะอาดรองเทา กระเปา 
    นักเรียน 
 -  การปดกวาด เช็ดถูบานเรือน 
 -  การทำความสะอาดหองเรียน  

  การใช ว ัสด ุ อ ุปกรณ และเคร ื ่องม ือให
เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน ชวยใหประหยัด
และปลอดภัย เชน 

 -  การปลูกผักสวนครัว 
 -  การบำรุงรักษาของเลน 
 -  การซอมแซมของใชสวนตัว 
 -  การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ  
    โดยใชวสัด ุ
    ในทองถิ่น 

  การทำงานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการ
ทำงานดวยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ
สิ ่งแวดลอม เปนคุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๔  ๑. อธิบายเหตุผลในการทำงานใหบรรล ุ

     เปาหมาย 
 ๒. ทำงานบรรลุเปาหมายที่วางไว อยาง 
     เปนขั้นตอน ดวยความขยัน อดทน 
     รับผิดชอบและซื่อสัตย 
 ๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการ 
     ทำงาน 
 ๔. ใชพลังงานและทรัพยากร ในการ 
     ทำงานอยางประหยัด และคุมคา 

  การทำงานใหบรรลุเปาหมายเปนการทำงาน
ตามลำดับอยางเปนขั ้นตอนตามกระบวนการ
ทำงาน เชน 

 -  การดูแลรักษาของใชสวนตัว 
 -  การจัดตูเสื้อผา โตะเขียนหนังสือ  
    และกระเปานักเรียน 
 -  การปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ 
 -  การซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ 
    และเครื่องใช 
 -  การประดิษฐของใช ของตกแตงจากใบตอง  
    และกระดาษ 
 -  การจัดเก็บเอกสารสวนตัว 

  ความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื ่อสัตย 
เปนคุณธรรมในการทำงาน 

  มารยาทในการปฏิบัติตน เชน 
 -  การตอนรับบิดามารดาหรือผูปกครอง  
    ในโอกาสตาง ๆ  
 -  การรับประทานอาหาร 
 -  การใชหองเรียน หองน้ำและหองสวม 

  การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด 
และคุมคา เปนคุณธรรมในการทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๕  ๑. อธิบายเหตุผลการทำงานแตละข้ันตอน 

     ถูกตองตามกระบวนการทำงาน 
 ๒. ใชทักษะการจัดการในการทำงาน อยาง 
     เปนระบบ ประณีตและมีความคิด 
      สรางสรรค 
 ๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน 
     กับสมาชิกในครอบครัว 
 ๔. มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและ 
     ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
 

  ขั้นตอนการทำงาน เปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน โดยทำ
ตามลำดับขั้นตอนท่ีวางไว เชน 

 -  การซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เสื้อผา 
 -  การปลูกพืช 
 -  การทำบัญชีครัวเรือน 

  ทักษะการจัดการเปนการจัดระบบงานและ
ระบบคน เพื่อใหทำงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน 

 -  การจัดโตะอาหาร ตูเย็น และหองครัว 
 -  การทำความสะอาดหองน้ำและหองสวม 
 -  การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน 
 -  การประดิษฐของใช ของตกแตง จากวัสดุ 
    เหลือใชที่มีอยูในทองถิ่น  
 -  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
 -  การดูแลรักษาและใชสมบัติสวนตัว 

  ความคิดสรางสรรคมี ๔ ลักษณะ ประกอบดวย 
ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุน
ในการคิด และความคิดละเอียดลออ 

  ความประณีตเปนลักษณะนิสัยในการทำงาน 

  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 

  การมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา เปนคุณธรรมในการ
ทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 

  



๑๑ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๖  ๑. อภิปรายแนวทางในการทำงานและ 

     ปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน 
 ๒. ใชทักษะการจัดการในการทำงาน และมี 
     ทักษะการทำงานรวมกัน 
 ๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน 
     กับครอบครัวและผูอื่น 

  แนวทางการทำงานและการปรับปรุงการ
ทำงานแตละข้ันตอน เปนการทำงานตามลำดับที่
วางแผนไว กอนการทำงาน ขณะปฏิบัติงาน และ
เมื่อทำงานสำเร็จแลว ใหประเมินทุกขั้นตอนเพื่อ
การแกไขและปรับปรุงผลงาน เชน 

 -  การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน 
 -  การปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ  
    หรือ ปลูกผัก 
    หรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
 -  การบันทึกรายรับ – รายจาย 
 -  การจัดเก็บเอกสารการเงิน 

  การจัดการในการทำงานและทักษะการ 
ทำงานรวมกัน เชน 

 -  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร  
 -  การติดตั้ง ประกอบ ของใชในบาน 
 -  การประดิษฐของใช ของตกแตงใหสมาชิก 
    ในครอบครัว หรือเพ่ือนในโอกาสตาง ๆ  

  มารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและผูอ่ืน 

  การมีจิตสำนึกในการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคาเปนคุณธรรม
ในการทำงาน 
 

 
 
 
 



๑๒ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. ๑  ๑. วิเคราะหขั้นตอนการทำงานตามกระบวน 

     การทำงาน  
 ๒. ใชกระบวนการกลุมในการทำงานดวย 
     ความเสียสละ 
 ๓. ตัดสินใจแกปญหาการทำงาน อยางมี 
     เหตุผล 
 

  ขั ้นตอนการทำงาน เปนสวนหนึ ่งของการ
ปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทำงานโดยทำ
ตามลำดับขั้นตอนท่ีวางแผนไว เชน 

 - การใชอุปกรณอำนวยความสะดวก  
    ในการทำงานบาน 
 - การจัดและตกแตงหอง 

  กระบวนการกลุ ม เป นว ิธ ีการทำงานตาม
ข ั ้นตอน ค ือ การเล ือกห ัวหน ากล ุ ม กำหนด
เปาหมาย วางแผน แบงงานตามความสามารถ 
ปฏิบัติตามบทบาท หนาที่ ประเมินผลและปรับปรุง
งาน เชน 

 -  การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตงและบริการ 
    อาหาร 
 -  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
 -  การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุ 
    ในทองถิ่น 

  ความเสียสละเปนลักษณะนิสัยในการทำงาน 

  การแกปญหาในการทำงานเพื่อใหเกิดความคิด
หาวิธีการแกปญหาตาง ๆ เชน 

 -  การจัดสวนในภาชนะ 
 -  การซอมแซม วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ 
    /เครื่องใช 

 
 
 



๑๓ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. ๒  ๑. ใชทักษะการแสวงหาความรูเพื่อ 

     พัฒนาการทำงาน 
 ๒. ใชทักษะกระบวนการแกปญหา ในการ 
     ทำงาน 
 ๓. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช 
     ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน อยาง 
     ประหยัดและคุมคา 
 
 

  ทักษะการแสวงหาความรู ประกอบดวยการศึกษา  
คนควา รวบรวม สังเกต สำรวจ และบันทึกเพื่อใชใน 
การพัฒนาการทำงาน เชน 

 -  การจัดและตกแตงบาน 
 -  การดูแลรักษาและตกแตงสวน 
 -  การจัดการผลผลิต 

  ท ักษะกระบวนการแกป ญหาในการทำงานมี
ขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห สรางทางเลือก และ
ประเมินทางเลือก เชน 

 -  การเตรียมประกอบ จัด ตกแตง และบริการ 
    เครื่องดื่ม 
 -  การเลี้ยงสัตว 
 -  การประดิษฐของใช ของตกแตง จากวัสดุใน 
    โรงเรียน หรือ ทองถิ่น 
 -  การติดตอสื่อสารและใชบริการกับ 
    หนวยงานตาง ๆ 

  การมีจิตสำนึกและใชทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคาเปนคุณธรรมในการทำงาน 

 
 
 
  



๑๔ 
 

ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. ๓  ๑. อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มี 

     ประสิทธิภาพ 
 ๒. ใชทักษะในการทำงานรวมกันอยางมี 
     คุณธรรม 
 ๓. อภิปรายการทำงานโดยใชทักษะ  
     การจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
     ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

  ขั ้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เปนการ
ปฏ ิบ ัต ิตามกระบวนการทำงาน โดยการทำ
ตามลำดับขั้นตอน มีความสามารถทำงานสำเร็จ
ตามเปาหมายที่วางไว เชน 

 -  การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผา ที่ตองการ 
    การดูแล 
    อยางประณีต 
 -  การสรางชิ้นงาน หรือผลงาน  

  ทักษะการทำงานรวมกัน เปนการสรางให
ผู เรียนสามารถทำงานและอยู ร วมกันไดอยางมี
ความสุขและมีคุณธรรม เชน 

 -  การเตรียม ประกอบ อาหารประเภทสำรับ 
 -  การประดิษฐบรรจุภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ 

  ทักษะการจัดการ เปนการจัดระบบงานและ
ระบบคน เพื่อใหทำงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน 

 -  ธุรกิจประเภทตาง ๆ 
 -  การขยายพันธุพืช 
-  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑที่ใชในบาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๕ 
 

สาระที ่  ๒   การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง ๒. ๑  เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี 
  เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 
ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป. ๑ - - 
ป. ๒ - - 
ป. ๓ - - 
ป. ๔  ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของ 

     อาชีพ 
  ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 

ป. ๕  ๑. สำรวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ใน 
     ชุมชน 
 ๒. ระบุความแตกตางของอาชีพ 

  อาชีพตาง ๆ ในชุมชน 
 -  คาขาย 
 -  เกษตรกรรม 
 -  รับจาง 
 -  รับราชการ พนักงานของรัฐ 
 -  อาชีพอิสระ 

  ความแตกตางของอาชีพ 
 -  รายได 
 -  ลักษณะงาน 
 -  ประเภทกิจการ 

  ขอควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ 
 -  ทำงานไมเปนเวลา 
 -  การยอมรับนับถือจากสังคม 
 -  มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง 
 

ป. ๖  ๑. สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือก 
     อาชีพ 
 ๒. ระบุความรู ความสามารถ และคุณธรรมที่ 
     สัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ 

  การสำรวจตนเอง 
 -  ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ 

  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เชน 
 -  ความซื่อสัตย 
 -  ความขยัน อดทน 
 -  ความยุติธรรม 
 -  ความรับผิดชอบ 
 

 
  



๑๖ 
 

 
ชั้น ตัวชี้ว ัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ม. ๑  ๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

 ๒. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 
 ๓. เห็นความสำคัญของการสรางอาชีพ 
 
 
 
 
 

  แนวทางการเลือกอาชีพ 
 -  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

  เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 
 -  การสรางรายไดจากการประกอบ 
    อาชีพสุจริต 

  ความสำคัญของการสรางอาชีพ 
 -  การมีรายไดจากอาชีพที่สรางขึ้น 
 -  การเตรียมความพรอม 

ม. ๒  ๑. อธิบายการเสริมสรางประสบการณอาชีพ 
 ๒. ระบุการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
 ๓. มีทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการ 
     ประกอบอาชีพท่ีสนใจ 

  การจัดประสบการณอาชีพ 
 -  สถานการณแรงงาน 
 -  ประกาศรับสมัครงาน 
 -  ความรูความสามารถของตนเอง 
 -  ผลตอบแทน 

  การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
 -  การหางาน 
 -  คุณสมบัติที่จำเปน 

  ทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพ 
 -  ทักษะกระบวนการทำงาน 
 -  ทักษะกระบวนการแกปญหา 
 -  ทักษะการทำงานรวมกัน 
 -  ทักษะการแสวงหาความรู 
 -  ทักษะการจัดการ 
 

ม. ๓  ๑. อภิปรายการหางานดวยวิธีที่หลากหลาย 
 ๒. วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ 
 ๓. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี 
     สอดคลองกับความรูความถนัดและความ 
     สนใจของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

  การหางานหรือตำแหนงที่วาง 
 -  สื่อ สิ่งพิมพ 
 -  สื่ออิเล็กทรอนิกส 

  แนวทางเขาสูอาชีพ 
 -  คุณสมบัติที่จำเปน 
 -  ความมั่นคง 
 -  การประเมินทางเลือก 

  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
 -  แนวทางการประเมิน 
 -  รูปแบบการประเมิน 
 -  เกณฑการประเมิน 
 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 
 

  



๑๘ 

 

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ระดับประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ 
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๒ 
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔ ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔ 
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๕ 
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖ ๔๐ ๑.๐ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๙ 

 

โครงสรางหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

 
ภาคเรียนที่ ๑ 

 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ๒๐ ๐.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ๒๐ ๐.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๒๐ ๐.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
- - - - - 

 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวน
ชั่วโมง 

หนวยการเรียน ชั้นปที่เรียน 

รายวิชาพื้นฐาน 
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ๒๐ ๐.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ ๒๐ ๐.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ๒๐ ๐.๕ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว ิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัด  

และสาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน 

 รวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.วิธีการทำงานเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง 

- บอกเครื่องแตงกายได
ถูกตองและตรงตำแหนง 
- อธิบายข้ันตอนการแตงกาย
ไดถูกตอง  
- อธิบายการแตงกายให
เหมาะสมกับสภาพอากาศ
และสถานท่ี 
 
 
- อธิบายวิธีการใชและการ
ดูแลท่ีนอน แปรงสีฟน และ
ผาเช็ดตัวไดอยางถูกตอง 
 

- แตงกายตามไดถูกตอง
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
- มีทักษะในการใชและ
การดูแลท่ีนอน แปรงสีฟน 
และผาเช็ดตัว 
 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงมั่นในการทำงาน 

การทำงานเพ่ือชวยเหลือ
ตนเอง เชน 
 - การแตงกาย 
 - การเก็บของใช  
 - การหยิบจับและใชของ 
   ใชสวนตัว 
 - การจัดโตะ ตู ชั้น  

การแตงกายในทองถ่ิน 
(ชุดพื้นเมือง) 
 



๒๑ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- อธิบายการจัดเก็บของใช
และการจัดโตะ ตู และชั้นได
อยางถูกตอง 
 

- มีทักษะในการจัดเก็บ
ของใชและการจัดโตะ ตู 
และชั้น 

๒.ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมืองาย ๆ  
ในการทำงานอยาง
ปลอดภัย 

- อธิบายวิธีการใชและการ
ดูแลกระเปานักเรียนไดอยาง
ถูกตอง 
 
- อธิบายวิธีการใชงาน
อุปกรณที่ใชในการดูแลตนไม
ไดอยางถูกตอง 
 
- อธิบายข้ันตอนการพรวน
ดินไดอยางถูกตอง 
 
 
- อธิบายข้ันตอนการถอน
และเก็บวัชพืช และการดูแล
รักษาอุปกรณไดอยางถูกตอง 
 

- มีทักษะในการใชและ
การดูแลกระเปานักเรียน 
 
 
- มีทักษะใชงานและดูแล
อุปกรณที่ใชในการดูแล
ตนไมไดตามขั้นตอน 
เหมาะสม และปลอดภัย 
- มีทักษะการใชอุปกรณ
ในการพรวนดินไดตาม
ข้ันตอน เหมาะสม และ
ปลอดภัย 
- มีทักษะการใชอุปกรณ
ในการถอนและเก็บวัชพืช 
และการดูแลรักษา

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงมั่นในการทำงาน 

การใชวัสดุ อุปกรณ และ
เคร่ืองมืองาย ๆ ในการ
ทำงานอยางปลอดภัย เชน 
 - การทำความคุนเคย 
   การใชเครื่องมือ 
 - การรดน้ำตนไม 
 - การถอนและเก็บวัชพืช 
 - การพับกระดาษเปน 
   ของเลน 

 



๒๒ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
- อธิบายความสำคัญของการ
ประดิษฐของเลนไดอยาง
ถูกตอง 
- อธิบายการใชกระดาษและ
อุปกรณในการพับกระดาษ
เปนของเลนไดอยางถูกตอง 

อุปกรณ ไดตามขั้นตอน 
เหมาะสมและปลอดภัย 
- มีทักษะในการเลือกเลน
ของเลนอยางเหมาะสม 
และปลอดภัย 
- มีทักษะในการใช
กระดาษและอุปกรณใน
การพับกระดาษแตละชนิด
เหมาะสม และปลอดภัย 

๓.ทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองอยางกระตือรือรน
และตรงเวลา 

การทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตัวเองอยางกระตือรือรน 

การปฏิบัติงานดวยตนเอง
อยางกระตือรือรน 

- กระตือรือรนในการแตง
กายอยางสม่ำเสมอและแตง
กายไดเหมาะสม 
- มีความกระตือรือรนในการ
ใชและการดูแลที่นอน แปรง
สีฟน และผาเช็ดตัวไดอยาง
เหมาะสม และสม่ำเสมอ 
- มีความกระตือรือรนในการ
ใชและการดูแลกระเปา
นักเรียนอยางสม่ำเสมอ 

ทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองอยางกระตือรือรน
และตรงเวลา 

 



๒๓ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- มีความกระตือรือรนในการ
จัดเก็บของใชและการจัดโตะ 
ตู และชั้น และทำงานเสร็จ
ทันเวลา 
- มีความกระตือรือรนในการ
ทำงาน 

 
วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 

กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน 
                      รวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
                      เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.บอกวิธีการและ
ประโยชนการทำงาน 
เพ่ือชวยเหลือตนเอง 
และครอบครัว 

- จัดลำดับความสำคัญ
ของสมาชิกในครอบครัว
ตนเองได 

- ปฏิบัติหนาที่ของตนเอง
ตามบทบาท หนาที่  
ที่ไดรับมอบหมายจาก
สมาชิกในครอบครัวได 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- มีจิตสาธารณะ 

การทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัว เชน 
 - บทบาทและหนาที่ของ 
   สมาชิกในบาน 

 



๒๔ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- บอกบทบาท หนาท่ีของ
ตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวได 
- บอกหนาท่ีของตนเองใน
ฐานะสมาชิกในบานตามที่
ไดรับมอบหมายได 
- บอกวัสดุและอุปกรณท่ี
ตองใชในการเตรียม
ประกอบอาหารได 
 

 
 
 
 
 
- สามารถเตรียมและใช
วัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือในการประกอบ
อาหารไดอยางปลอดภัย 
 

 - การจัดวาง เก็บเสื้อผา  
   รองเทา 
 - การชวยเหลือครอบครัว 
   เตรียม ประกอบอาหาร 
 - การกวาดบาน 
 - การลางจาน 

๒.ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือในการทำงาน
อยางเหมาะสมกับงาน 
และประหยัด 

- บอกวิธีการใชงาน
อุปกรณการทำความ
สะอาดไดอยางถูกตอง 
 
 
- แยกประเภทของพืชสวน
และพืชไรไดอยางถูกตอง 
- บอกวิธีการปลูกและ
ประโยชนของการปลูก
ตนไมไดอยางถูกตอง 

- ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือในการทำงาน
ตามหนาที่ของตนเองใน
ฐานะสมาชิกในบานตามที่
ไดรับมอบหมายได 
- สามารถปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนไดอยางถูกตอง
ตามที่กำหนดใหได 
 
 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- มีจิตสาธารณะ 

การใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือใหหมาะสมกับ
งาน ชวยใหประหยัดและ
ปลอดภัย เชน 
 - การเพาะเมล็ด 
 - การดูแลแปลงเพาะกลา 
 - การทำของเลน 
 - การประดิษฐของใช 
   สวนตัว 

การประดิษฐของเลน 
ในชุมชนของฉัน 

 
 



๒๕ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
- บอกวิธีการใชวัสดุ 
อุปกรณ และเคร่ืองมือใน
การเพาะเมล็ดไดอยาง
ถูกตอง 
-อธิบายวิธีการเพาะเมล็ด
ของพืชแตละชนิดไดอยาง
เหมาะสม 
- อธิบายวิธีการดูแลแปลง
เพาะกลาและการดูแล
อุปกรณทางการเกษตรได 
- อธิบายกระบวนการ
ทำงานในการประดิษฐของ
เลนไดอยางถูกตอง 
 
 
- บอกวัสดุและเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการประดิษฐ
ของเลนไดอยางถูกตอง 
 

- ใชวัสดุอุปกรณ และ
เครื่องมือในการเพาะเมล็ด
ไดอยางเหมาะสม 
 
- เพาะเมล็ดในภาชนะ
หรือแปลงปลูกไดอยาง
เหมาะสมกับชนิดของพืช 
- ดูแลแปลงเพาะกลาได
อยางถูกตองและ
เหมาะสม 
- ใชและดูแลรักษา
อุปกรณ เครื่องมือในการ
ดูแลแปลงเพาะกลาได
อยางเหมาะสม 
 
 
- รูจักเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือใน
การประดิษฐของเลนได
อยางเหมาะสม 



๒๖ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
- อธิบายวิธีการประดิษฐ
ของใชไดถูกตองตาม
ข้ันตอน 
- บอกวัสดุและเครื่องมือท่ี
เหมาะสมในการประดิษฐ
ของใชไดอยางถูกตอง 
 

 
- รูจักเลือกใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือใน
การประดิษฐของใชได
อยางเหมาะสม 

๓.ทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัว
อยางปลอดภัย 

การทำงานดวยความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนได 

การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย 

- รับผิดชอบหนาที่ของ
ตนเองตามที่ไดรับ
มอบหมายไดเปนอยางดี 
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ทำความสะอาดบานได
อยางถูกตองปลอดภัยกับ
ตนเองและครอบครัว 
- ตั้งใจทำงานเพื่อ
ชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยางปลอดภัย
และปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ 

ความปลอดภัยเปน
ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 



๒๗ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

-ใหความรวมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี
และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอื่นได 
- เล็งเห็นประโยชนของ
การเพาะเมล็ดพันธุพืช
ดวยตนเอง 
- ตระหนักถึงการใชวัสดุ 
อุปกรณ และเครื่องมือใน
การทำงานอยางปลอดภัย 
 

ว ิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน 
                      รวมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  
                      เพื่อการดำรงชีวติและครอบครัว 
 



๒๘ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายวิธีการและ
ประโยชนการทำงาน
เพ่ือชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัวและสวนรวม 

- อธิบายกระบวนการการ
ทำงานได 
- อธิบายวิธีการจัดเตรียม
อุปกรณการเรียนไดอยาง
ถูกตอง 
- อธิบายวิธีการทำความ
สะอาดกระเปานักเรียนได
อยางถูกตอง 
- อธิบายวิธีการทำความ
สะอาดรองเทาไดอยาง
ถูกตอง 
- อธิบายวิธีการเลือก
เสื้อผาใหเหมาะสมกับ
รูปรางลักษณะ โอกาส 
สถานท่ี และฤดูกาลได
อยางถูกตอง 
 
- อธิบายหลักการจัดบาน 
ทำความสะอาด และ
อุปกรณไดอยางถูกตอง 

- วางแผนการทำงานตาม
กระบวนการการทำงานได 
- จัดเตรียมอุปกรณการ
เรียนไดอยางถูกวิธี 
 
- ทำความสะอาดกระเปา
นักเรียนไดอยางถูกวิธ ี
- จัดเตรียมอุปกรณการทำ
ความสะอาดรองเทาได
อยางถูกวิธี 
 
 
 
- เลือกเสื้อผาไดเหมาะสม
กับรูปรางลักษณะ โอกาส 
สถานท่ี และฤดูกาล 
 
 
 

- มีวินัย 
- อยูอยางพอเพียง 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 

วิธีการและประโยชนการ
ทำงานเปนการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน และทำงานให
เกิดผลอยางเปนข้ันตอนตาม
กระบวนการทำงาน เชน 
 - การเลือกใชเสื้อผา 
 - การจัดเตรียมอุปกรณ 
   การเรียน 
  - การทำความสะอาด
รองเทา กระเปานักเรียน 
  - การปดกวาด เช็ดถู
บานเรือน 
  - การทำความสะอาด
หองเรียน 
 
 

 



๒๙ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- อธิบายทำความสะอาด
บานไดอยางถูกตองตาม
ข้ันตอน 
- อธิบายวิธีการทำความ
สะอาดหองเรียนไดอยาง
ถูกตอง 
 

- วางแผนการจัดบาน ทำ
ความสะอาด และอุปกรณ 
ตามกระบวนการทำงานได 
- วางแผนทำความสะอาด
บานตามกระบวนการ
ทำงานได 
- วางแผนทำความสะอาด
หองเรียนตาม
กระบวนการทำงานได 

๒.ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือ ตรงกับ
ลักษณะงาน 

- อธิบายลักษณะของ
เมล็ดพันธุผักสวนครัว 
วิธีการปลูก วัสดุและ
อุปกรณที่ใชในการปลูกได
อยางถูกตอง 
- บอกอุปกรณงานชางแต
ละประเภทไดอยางถูกตอง 
 
 

- ปลูกผักสวนครัวโดยใช
วัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือไดตรงกับ
ลักษณะงาน 
 
- วางแผนการทำงานอยาง
เปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ 

- มีวินัย  
- อยูอยางพอเพียง 
- มุงม่ันในการทำงาน 

การใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือใหเหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงาน ชวยใหประหยัด
และปลอดภัย เชน 
 - การปลูกผักสวนครัว 
 - การบำรุงรักษาของเลน 
 - การซอมแซมของใชสวนตัว 
 - การประดิษฐของใชใน
โอกาสตาง ๆ โดยใชวัสดุใน
ทองถิ่น 

ผักสวนครัว 
ในทองถิ่น 



๓๐ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- อธิบายวิธีการใชและ
ดูแลรักษาอุปกรณงานชาง
ไดอยางถูกตอง 
 
 
-บำรุงรักษาและซอมแซม
ของเลนไดอยางถูกตอง
ตามขั้นตอน 
 
- บำรุงรักษาและซอมแซม
ของใชสวนตัวไดอยาง
ถูกตองตามขั้นตอน 
 
- อธิบายวิธีการทำงาน
ประดิษฐไดอยางถูกตอง
ตามกระบวนการทำงาน 
 

- ใชและดูแลรักษา
อุปกรณงานชางไดอยาง
ถูกวิธี 
 
 
- วางแผนการทำงานอยาง
เปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ 
- วางแผนการทำงานอยาง
เปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ 
- ใชวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือเหมาะสมตรงกับ
ลักษณะงานในการทำงาน
ประดิษฐ 
- ประดิษฐของใชในโอกาส
ตาง ๆ ได 
 



๓๑ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 

๓.ทำงานอยางเปน
ข้ันตอนตาม
กระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด ความ
รอบคอบและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

การทำงานรวมกับอื่น การปฏิบัติงานกลุม - มีมารยาทที่ดีในการทำงาน
รวมกับผูอ่ืน 
- จัดเตรียมอุปกรณการเรียน
ดวยความรอบคอบ 
- ทำความสะอาดกระเปา
นักเรียนดวยความรอบคอบ 
- ทำความสะอาดรองเทาดวย
ความสะอาดและประหยัด
ทรัพยากร 
- ทำงานอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด ความรอบคอบ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
- ทำงานอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

การทำงานอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เปน
คุณธรรมและลักษณะนิสัยใน
การทำงาน 

 

 
  



๓๒ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน 

 รวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายเหตุผลในการ
ทำงานใหบรรลุเปาหมาย 

- อธิบายวิธีการดูแลของใช
สวนตัวไดอยางถูกตอง 
- อธิบายวิธีการจัดเก็บ
เอกสารสวนตัวใหเปน
หมวดหมูไดอยางถูกตอง 
- อธิบายการจัดเก็บเสื้อผา
และการจัดตูเสื้อผาไดอยาง
ถูกตอง 
 
 
- อธิบายวิธีการจัดโตะเขียน
หนังสือใหเปนระเบียบ
เรียบรอยได 

- วางแผนการดูแลของใช
สวนตัวไดอยางเหมาะสม 
- วางแผนการจัดเก็บ
เอกสารสวนตัวได
เหมาะสม 
- วางแผนการจัดเสื้อผา
และการจัดตูเสื้อผาได
อยางเหมาะสม 
 
 
- วางแผนการจัดโตะเขียน
หนังสือไดอยางเหมาะสม 
 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงมั่นในการทำงาน 

การทำงานใหบรรลุเปาหมาย
เปนการทำงานตามลำดับ
อยางเปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงาน เชน 
 - การดูแลรักษาของใช
สวนตัว 
 - การจัดตูเสื้อผา โตะเขียน
หนังสือ และกระเปานักเรียน 
 - การปลูกไมดอกหรือไม
ประดับ 
 - การซอมแซมอุปกรณ 
เคร่ืองมือและเครื่องใช 

การแตงกายใน
ทองถ่ิน 
(ชุดพื้นเมือง) 
 



๓๓ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
- อธิบายวิธีการจัดกระเปา
นักเรียนใหเปนระเบียบ
เรียบรอยได 
- อธิบายลักษณะของไมดอก
และไมประดับไดอยางถูกตอง 
 
- อธิบายลักษณะการ
ขยายพันธุไมดอกไมประดับ
ไดอยางถูกตอง 
- อธิบายข้ันตอนการปลูกไม
ดอกไมประดับไดอยาง
ถูกตอง 
- อธิบายวิธีการดูแล 
บำรุงรักษา และเก็บเก่ียวไม
ดอกไมประดับไดอยาง
ถูกตอง 
- อธิบายวิธีการปลูกตน
ดาวเรืองและตนมะลิไดอยาง
ถูกตอง 

 
- วางแผนการจัดกระเปา
นักเรียนไดเหมาะสม 
 
- แบงประเภทของไมดอก
และไมประดับตามข้ันตอน
ไดถูกตอง 
- ขยายพันธุไมประดับตาม
ข้ันตอนไดถูกตอง 
 
- ปลูกไมดอกไมประดับ
ตามข้ันตอนไดอยาง
ถูกตอง 
- ดูแล บำรุงรักษา และ
เก็บเกี่ยวไมดอกไมประดับ
ตามข้ันตอนไดอยาง
ถูกตอง 
- ปลูกตนดาวเรืองและตน
มะลิไดถูกตองตามขั้นตอน 
 

 - การประดิษฐของใช ของ
ตกแตงจากใบตองและ
กระดาษ 
 - การจัดเก็บเอกสารสวนตัว  



๓๔ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- บอกประโยชนและ
ความหมายของงานชางได
อยางถูกตอง 
- อธิบายลักษณะการใชงาน
เครื่องมือที่ใชในงานชางแต
ละประเภทไดอยางถูกตอง 
- อธิบายการซอมแซม
อุปกรณ เคร่ืองมือและ
เครื่องใช และดูแลรักษาของ
ใชไดอยางถูกตอง 
- อธิบายวิธีการซอมแซม
เกาอ้ีขาโยกไดอยางถูกตอง 
 
- อธิบายการดูแลรักษา
เครื่องมือที่ใชในการทำงาน
ชางไดอยางถูกตอง 
 
- อธิบายความรูเก่ียวกับของ
ใชของตกแตงจากใบตองได 
 

- มีทักษะในการใช
อุปกรณงานชาง ทำงานให
บรรลุเปาหมายได 
- มีทักษะในการใช
อุปกรณงานชาง ทำงานให
บรรลุเปาหมายได 
- มีทักษะในการซอมแซม 
อุปกรณ เครื่องมือและ
เครื่องใชไดอยางถูกตอง 
 
- ซอมแซมเกาอ้ีขาโยกได
ถูกตองตามขั้นตอน บรรลุ
ตามเปาหมาย 
- มีทักษะในการดูแลรักษา
เครื่องมือที่ใชในการ
ทำงานชาง ใหบรรลุ
เปาหมาย 
- มีทักษะในการทำงาน
ประดิษฐของตกแตงจาก
ใบตองไดอยางเหมาะสม 



๓๕ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- อธิบายหลักการเลือกใช
วัสดุในการทำงานประดิษฐ
จากใบตองไดอยางถูกตอง 
- อธิบายข้ันตอนการทำงาน
ประดิษฐจากใบตองไดอยาง
ถูกตอง 
- อธิบายความรูเก่ียวกับเของ
ใชของตกแตงจากกระดาษได 
 
- อธิบายหลักการเลือกใช
วัสดุในการทำงานประดิษฐ
จากกระดาษไดอยางถูกตอง 
- อธิบายข้ันตอนการทำงาน
ประดิษฐจากกระดาษได
อยางถูกตอง 

- มีทักษะในการทำงาน
ประดิษฐของตกแตงจาก
ใบตองไดอยางเหมาะสม 
- มีทักษะในการทำงาน
ประดิษฐของตกแตงจาก
ใบตองไดอยางเหมาะสม 
- ปฏิบัติตามขั้นตอนใน
การทำงานประดิษฐของ
ตกแตงจากกระดาษ 
- มีทักษะในการทำงาน
ประดิษฐของตกแตงจาก
กระดาษ 
- มีทักษะและปฏิบัติตาม
ข้ันตอนในการทำงาน
ประดิษฐของตกแตงจาก
กระดาษไดอยางเหมาะสม 
 

๒.ทำงานบรรลุเปาหมายท่ี
วางไวอยางเปนขั้นตอน 
ดวยความขยัน อดทน 

 
 
 

  ความขยัน อดทน รับผิดชอบ
และซ่ือสัตย เปนคุณธรรมใน
การทำงาน 

 



๓๖ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

รับผิดชอบ และซื่อสัตย  
 

๓.ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทในการทำงาน 

- อธิบายมารยาทในการ
ปฏิบัติตอบิดามารดา หรือ
ผูปกครองในโอกาสตาง ๆ ได
อยางถูกตอง 
 
- บอกวิธีการปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารไดอยาง
ถูกตอง 
 
- บอกวิธีการปฏิบัติตนในการ
ใชหองเรียนไดอยางถูกตอง 
 
- อธิบายมารยาทในการใช
หองน้ำไดอยางถูกตอง 

- มีทักษะในการตอนรับ
บิดามารดา หรือ
ผูปกครองในโอกาสตางๆ 
ไดถูกตองเหมาะสม 
 
- ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทในการ
รับประทานอาหารไดอยาง
เหมาะสม 
- ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทในการใช
หองเรียนอยางเหมาะสม 
- ปฏิบัติตนเปนผูมี
มารยาทในการใชหองน้ำ
ไดอยางเหมาะสม 

- มีวินัย 
- มุงมั่นในการทำงาน 
- รักความเปนไทย 

มารยาทในการปฏิบัติตน เชน 
 - การตอนรับบิดามารดาหรือ
ผูปกครองในโอกาสตางๆ  
 - การรับประทานอาหาร 
 - การใชหองเรียน หองน้ำ
และหองสวม 

 

๔.ใชพลังงานและ
ทรัพยากรในการทำงาน
อยางประหยัดและคุมคา 

   การใชพลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัด และคุมคา เปน
คุณธรรมในการทำงาน 

 



๓๗ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน 
                      รวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
                      เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อธิบายเหตุผลในการ
ทำงานแตละขั้นตอน
ถูกตองตาม
กระบวนการทำงาน 

- อธิบายความสำคัญและ
บอกวิธีการของการ
ซอมแซมเสื้อผาไดอยาง
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
- อธิบายความสำคัญของ
การซักและการพับเสื้อผา
ไดอยางถูกตอง 

- บอกอุปกรณและ
วิธีการใชอุปกรณท่ีใชใน
การซอมแซมเสื้อผาได
ถูกตอง 
- สามารถซอมแซมเสื้อผา
ไดอยางถูกตองตาม
กระบวนการ 
- ใชอุปกรณในการ
ซอมแซมเสื้อผาไดอยาง
เหมาะสม 
- บอกวิธีการและสามารถ
ซักและพับเสื้อผาไดอยาง
ถูกตองตามกระบวนการ 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- มีจิตสาธารณะ 

ขั้นตอนการทำงาน เปน
สวนหหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการทำงาน โดย
ทำตามลำดับขั้นตอนท่ีวาง
ไว เชน  
- การซอมแซม ซัก ตาก 
เก็บ รีด พับ เสื้อผา  
- การปลูกพืช 
- การทำบัญชีครัวเรือน  
ทักษะการจัดการเปนการ
จัดระบบงานและระบบคน 
เพื่อใหทำงานสำเร็จตาม

 



๓๘ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
 
 
- อธิบายความสำคัญของ
การรีดเสื้อผาไดอยาง
ถูกตอง 
 
 
 
 
- อธิบายถึงความสำคัญ
และวิธีการดูแลรักษา
สมบัติสวนตัวและเอกสาร
สำคัญในแตละขั้นตอนได
ถูกตองตามกระบวนการ
ทำงาน 
- อธิบายและบอกเหตุผล
การจัดหองครัวและทำ
ความสะอาดหองครัวใน

- บอกอุปกรณและ
วิธีการใชอุปกรณในการ
ซักเสื้อผาไดอยางถูกตอง 
- บอกวิธีการและสามารถ
รีดเสื้อผาไดอยางถูกตอง
ตามกระบวนการ 
- บอกอุปกรณ วิธีการใช
อุปกรณและการดูแล
รักษาอุปกรณการรีด
เสื้อผาไดอยางถูกตอง 
- ดูแลรักษาสมบัติสวนตัว
และจัดเก็บเอกสารสำคัญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
 
 
- จัดหองครัวและทำความ
สะอาดหองครัวตาม
ขั้นตอนอยางเปนระบบ
และมีความคิดสรางสรรค 

เปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน 
- การจัดโตะอาหาร ตูเย็น 
และหองครัว 
- การทำความสะอาด
หองน้ำและหองสวม 
- การซอมแซมอุปกรณ
ของใชในบาน 
- การประดิษฐของใช ของ
ตกแตง จากวัสดุเหลือใชท่ี
มีอยูในทองถ่ิน 
- การจัดเก็บเอกสาร
สำคัญ 
- การดูแลรักษาและใช
สมบัติสวนตัว 



๓๙ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

แตละขั้นตอนไดถูกตอง
ตามกระบวนการทำงาน 
- อธิบายข้ันตอนการทำ
ความสะอาดโตะอาหาร
และตูเย็นไดอยางถูกตอง 
- บอกเหตุผลของการจัด
โตะอาหารและตูเย็นได
อยางถูกตองเหมาะสม 
- อธิบายวิธีการและบอก
เหตุผลในการทำความ
สะอาดหองน้ำไดถูกตอง
ตามกระบวนการ 
- บอกวิธีการใชอุปกรณทำ
ความสะอาดหองน้ำได
ถูกตอง 
- บอกเหตุผลและวิธีการ
ซอมแซมของใชภายใน
บานไดอยางถูกตอง 
- เลือกวัสดุ อุปกรณการ
ประดิษฐจากวัสดุเหลือ

 
- จัดเก็บและทำความ
สะอาดโตะอาหารและ
ตูเย็นไดอยางถูกตองตาม
หลักการ 
 
 
- ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ทำความสะอาดหองน้ำได
ถูกตองตามกระบวนการ
รวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวไดอยางมี
มารยาท 
 
- ซอมแซมของใชภายใน
บานไดอยางถูกตองตาม
ขั้นตอนกระบวนการ 
- ออกแบบและวางแผน
ขั้นตอนการประดิษฐจาก



๔๐ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ใชไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
- เขาใจและอธิบาย
ข้ันตอนการสรางงาน
ประดิษฐจากวัสดุเหลือ
ใชไดอยางถูกตอง 
- อธิบายวิธีการปลูกพืช
ตามกระบวนการทำงานท่ี
ถูกตองได 
 
 
 
 
- อธิบายวิธีการปลูกตน
มะมวงหาวมะนาวโหลงใน
กระถางตามกระบวนการ
ทำงานที่ถูกตองได 
 

วัสดุเหลือใชไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 
- สรางงานประดิษฐจาก
วัสดุเหลือใชไดอยาง
ถูกตองตามข้ันตอน
กระบวนการ 
- ปลูกพืชไดตามขั้นตอน 
เปนระบบ และมีความคิด
สรางสรรค 
- ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทในการปลูกพืช
รวมกันกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
- วางแผนและปลูกตน
มะมวงหาวมะนาวโหลงใน
กระถางไดตามข้ันตอน 
เปนระบบ และมีความคิด
สรางสรรค 
- ทำปุยน้ำตามกระบวน
การที่ถูกตองได 



๔๑ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- อธิบายวิธีการทำปุย
น้ำตามกระบวนการ
ทำงานที่ถูกตองได 
- อธิบายวิธีการใชและ
ประโยชนของการทำปุย
น้ำ 
 
- อธิบายความสำคัญ 
ประโยชน และวิธีการทำ
บัญชีครัวเรือนไดอยาง
ถูกตองตามกระบวนการ
ทำงาน 

 
 
 
 
 
- ทำบัญชีครัวเรือนได
ถูกตองตามข้ันตอนอยาง
เปนระบบ ประณีต และมี
ความคิดสรางสรรค 

๒.ใชทักษะการจัดการ
ในการทำงานอยางเปน
ระบบประณีต และมี
ความคิดสรางสรรค 

- อธิบายความสำคัญและ
บอกวิธีการของการ
ซอมแซมเสื้อผาไดอยาง
ถูกตอง 
 
 
 
 

- บอกอุปกรณและ
วิธีการใชอุปกรณท่ีใชใน
การซอมแซมเสื้อผาได
ถูกตอง 
- สามารถซอมแซมเสื้อผา
ไดอยางถูกตองตาม
กระบวนการ 

- มีวินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- มีจิตสาธารณะ 

ความคิดสรางสรรคมี ๔ 
ลักษณะ ประกอบดวย 
ความคิดริเริ่ม ความคลอง
ในการคิด ความยืดหยุนใน
การคิด และความคิด
ละเอียดลออ ความ
ประณีตเปนลักษณะนิสัย
ในการทำงาน 

 



๔๒ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

 
 
- อธิบายความสำคัญของ
การซักและการพับเสื้อผา
ไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
- อธิบายความสำคัญของ
การรีดเสื้อผาไดอยาง
ถูกตอง 
 
 
 
 
- อธิบายถึงความสำคัญ
และวิธีการดูแลรักษา
สมบัติสวนตัวและเอกสาร
สำคัญในแตละขั้นตอนได

- ใชอุปกรณในการ
ซอมแซมเสื้อผาไดอยาง
เหมาะสม 
- บอกวิธีการและสามารถ
ซักและพับเสื้อผาไดอยาง
ถูกตองตามกระบวนการ 
 
- บอกอุปกรณและ
วิธีการใชอุปกรณในการ
ซักเสื้อผาไดอยางถูกตอง 
- บอกวิธีการและสามารถ
รีดเสื้อผาไดอยางถูกตอง
ตามกระบวนการ 
- บอกอุปกรณ วิธีการใช
อุปกรณและการดูแล
รักษาอุปกรณการรีด
เสื้อผาไดอยางถูกตอง 
- ดูแลรักษาสมบัติสวนตัว
และจัดเก็บเอกสารสำคัญ
ไดอยางถูกตองเหมาะสม 



๔๓ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ถูกตองตามกระบวนการ
ทำงาน 

๓.ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทในการทำงาน
กับสมาชิกในครอบครัว 

   มารยาทในการทำงานกับ
สมาชิกในครอบครัว 

 

๔.มีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัดและ
คุมคา 

   การมีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา 
เปนคุณธรรมในการ
ทำงาน 

 

 
 
 
 
 
 

  



๔๔ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น 
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ 
สาระที่ ๑ การดำรงชีว ิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เขาใจการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน 
                      รวมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม  
                      เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

๑.อภิปรายแนวทางใน
การทำงานและ
ปรับปรุงการทำงานแต
ละขั้นตอน 

- บอกทักษะการจัดการใน
การทำงานได 
 
- บอกวิธีการดูแลรักษา
สิ่งของเครื่องใชภายใน
บานได 
 
 
- บอกวิธีการดูแลรักษา
หองนอนได 
 
 

- ใชทักษะการจัดการใน
การทำงานและมีทักษะ
การทำงานรวมกัน 
- ดูแลรักษาสิ่งของ
เครื่องใชภายในบานโดยใช
ทักษะการจัดการในการ
ทำงานไดอยางเปน
ขั้นตอน 
- ดูแลรักษาหองนอนโดย
ใชทักษะการจัดการในการ
ทำงานไดอยางเปน
ขั้นตอน 

- มีวินัย  
- ตรงตอเวลา 
- มีความรับผิดชอบ 

แนวทางการทำงานและการ
ปรับปรุงการทำงานแตละ
ขั้นตอน เปนการทำงาน
ตามลำดับที่วางแผนไว กอน
การทำงาน ขณะปฏิบัติงาน 
และเม่ือทำงานสำเร็จแลว ให
ประเมินทุกขั้นตอนเพื่อการ
แกไขและปรับปรุงผลงาน 
เชน 
- การดูแลรักษาสมบัติภายใน
บาน 

 



๔๕ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- บอกวิธีการดูแลรักษา
หองน้ำได 
 
 
- บอกวิธีการดูแลรักษา
หองรับแขกได 
 
 
- บอกวิธีการดูแลรักษา
หองครัวได 
 
 
- บอกประเภทของงาน
เกษตรได 
 
- บอกประเภทของพันธุ
พืช การคัดเลือกพันธุพืช 
การขยายพันธพืช ดินและ
ปุยได 

- ดูแลรักษาหองน้ำโดยใช
ทักษะการจัดการในการ
ทำงานไดอยางเปน
ขั้นตอน 
- ดูแลรักษาหองรับแขก
โดยใชทักษะการจัดการใน
การทำงานไดอยางเปน
ขั้นตอน 
- ดูแลรักษาหองครัวโดย
ใชทักษะการจัดการในการ
ทำงานไดอยางเปน
ขั้นตอน 
- มีทักษะการทำงาน
รวมกันในการทำงาน
รวมกับผูอื่น 
- มีทักษะการทำงาน
รวมกันในการทำงาน
รวมกับผูอื่น 
 

- การปลูกไมดอกหรือไม
ประดับ หรือปลูกผัก หรือ
เลี้ยงปลาสวยงาม 
- การบันทึกรายรับ - 
รายจาย 
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน 



๔๖ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- บอกวิธีการปลูกไม
ดอกไมประดับไดตาม
ข้ันตอน 
 
- บอกวิธีการปลูกผักสวน
ครัวไดอยางเปนขั้นตอน 
 
 
- บอกประเภทของสัตว
เลี้ยง การคัดเลือกพันธุ
สัตว และการขยายพันธุ
สัตวได 
- บอกวิธีการเลี้ยงปลากัด
ได 
- บอกวัตถุประสงคในการ
ประกอบธุรกิจ ประเภท
ของธุรกิจและคุณธรรม
ของผูประกอบธุรกิจได 
- บอกขั้นตอนการบันทึก
รายรับ – รายจายได 

- ใชทักษะการจัดการใน
การทำงานและมีทักษะ
การทำงานรวมกันในการ
ปลูกไมดอกไมประดับ 
- ใชทักษะการจัดการใน
การทำงานและมีทักษะ
การทำงานรวมกันในการ
ปลูกผักสวนครัว 
- มีทักษะการทำงาน
รวมกันในการทำงาน
รวมกับผูอื่น 
 
 
- สามารถเลี้ยงปลากัดได
ตามขั้นตอน 
- ใชทักษะการจัดการใน
การทำงานและมีทักษะ
การทำงานรวมกัน 
 



๔๗ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- บอกวิธีการจัดเก็บ
เอกสารทางธุรกิจและ
กระบวนการทำธุรกิจได 

- บันทึกรายรับ - รายจาย
ได 
- ใชทักษะการจัดการใน
การทำงานธุรกิจและมี
ทักษะการทำงานรวมกัน 

๒.ใชทักษะการจัดการ
ในการทำงาน และมี
ทักษะการทำงาน
รวมกัน 

- บอกหลักในการเลือก
วัตถุดิบไดอยางถูกตอง 
- รูจักเครื่องปรุงรสในการ
ประกอบอาหาร 
- บอกอุปกรณท่ีใชในการ
ประกอบอาหารไดอยาง
ถูกตอง 
- บอกหลักในการจัด
อาหารไดถูกตอง 
- เลือกวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารไดอยาง
ถูกตอง  
- รูจักเครื่องปรุงรสและ
ปรุงรสในการประกอบ
อาหารไดเหมาะสม  

- สืบคนขอมูลการเลือก
วัตถุดิบ เคร่ืองปรุงรส 
และอุปกรณท่ีใชในการ
ประกอบอาหารไดถูกตอง 
 
 
- วิเคราะหวิจารณการจัด
อาหารได 
- ประกอบอาหารได
ถูกตองตามข้ันตอนท่ีวาง
ไว โดยใชทักษะการ
จัดการในการทำงาน 
 
 
 

- มีวินัย  
- อยูอยางพอเพียง 
- มุงม่ันในการทำงาน 

การจัดการในการทำงานและ
ทักษะการทำงานรวมกัน เชน 
- การเตรียม ประกอบ จัด
อาหาร 
- การติดตั้ง ประกอบ ของใช
ในบาน 
- การประดิษฐของใช ของ
ตกแตงใหสมาชิกใน
ครอบครัว หรือเพ่ือนใน
โอกาสตางๆ 

 



๔๘ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

- ใชอุปกรณในการ
ประกอบอาหารไดอยาง
ถูกตอง 
- แนวทางการทำงานและ
การปรับปรุงการทำงาน
แตละขั้นตอนเปนการ
ทำงานตามลำดับที่
วางแผนไวกอนการทำงาน 
ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อ
ทำงานสำเร็จแลวให
ประเมินทุกขั้นตอนเพื่อ
การแกไขและปรับปรุง
ผลงาน 
- อธิบายวิธีการประกอบ
หรือติดตั้งของใชได 
- บอกประเภทของงาน
ประดิษฐได 
- บอกแนวทางในการ
ทำงานและปรับปรุงการ

 
 
- การจัดการในการทำงาน
และทักษะการทำงาน
รวมกัน เชน การติดตั้ง 
ประกอบ ของใชในบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประกอบหรือติดต้ังของ
ใชไดอยางเปนขั้นตอน 
- จำแนกประเภทของงาน
ประดิษฐได 



๔๙ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู(K) ทักษะกระบวนการ(P) 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค (A) 
สาระการเรียนรูแกนกลาง 

สาระการเรียนรู
ทองถิ่น 

ทำงานประดิษฐแตละ
ข้ันตอนได 
 

- มีทักษะการจัดการใน
การทำงานและทำงาน
ประดิษฐตามขั้นตอนอยาง
ถูกตอง 

๓.ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทในการทำงาน
รวมกับครอบครัวและ
ผูอื่น 

   มารยาทในการทำงานกับ
สมาชิกในครอบครัวและผูอื่น 
การมีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคาเปน
คุณธรรมในการทำงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                   รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
๑. อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของ
อาชีพ 
  

- อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพได
อยางถูกตอง 
- อธิบายลักษณะของอาชีพ
อิสระไดอยางถูกตอง 
 
- อธิบายลักษณะของอาชีพ
รับราชการ และอาชีพ
ลูกจางไดอยางถูกตอง 

- ปฏิบัติการคนหาและ
รวบรวมขอมูลอาชีพดวย
ตนเองไดอยางเหมาะสม 
- ปฏิบัติการคนหา รวบรวม
ขอมูล และนำเสนออาชีพได
อยางเหมาะสม 
- ปฏิบัติการคนหาและ
รวบรวมขอมูลอาชีพดวย
ตนเองไดอยางเหมาะสม 

- ซื่อสัตย สุจริต 
- ใฝเรียนรู 
- มุงมั่นในการทำงาน 

ความหมายและความสำคัญของ
อาชีพ  

-อาชีพของฉัน 

 
 
 
 
 
 
  



๕๑ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                   รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ 
สาระที่ ๒ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
๑. สำรวจขอมูลที่
เกี่ยวกับอาชีพตาง 
ๆ ในชุมชน 
 

- อธิบายความแตกตาง
และขอควรคำนึงถึง
เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ใน
ชุมชนไดอยางถูกตอง 

- สำรวจขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ ในชุมชนได
อยางเหมาะสม 

- วินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงมั่นในการทำงาน 

อาชีพตาง ๆ ในชุมชน 
- คาขาย 
- เกษตรกรรม 
- รับจาง 
- รับราชการ พนักงานของรัฐ 
- อาชีพอิสระ 

- 

๒. ระบุความ
แตกตางของอาชีพ 

- อธิบายความแตกตาง
และขอควรคำนึงถึง
เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ใน
ชุมชนไดอยางถูกตอง 

- สำรวจขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
อาชีพตาง ๆ ในชุมชนได
อยางเหมาะสม 

- วินัย รับผิดชอบ 
- ใฝเรียนรู 
- มุงมั่นในการทำงาน 

ความแตกตางของอาชีพ 
- รายได 
- ลักษณะงาน 
- ประเภทกิจการขอควรคำนึง
เกี่ยวกับอาชีพ 
- ทำงานไมเปนเวลา 
- การยอมรับนับถือจากสังคม 
- มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง 

- 

 
  



๕๒ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                  รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖  
สาระที่ ๒ การอาชีพ   
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑.สำรวจตนเอง
เพื่อวางแผนใน
การเลือกอาชีพ 
 

- บอกวิธีการสำรวจตนเอง
เพื่อวางแผนในการเลือก
อาชีพ 

- สำรวจอาชีพตนเองเพื่อ
วางแผนในการเลือกอาชีพ 

- ซื่อสัตย  
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- มีความรับผิดชอบ 

การสำรวจตนเอง 
- ความสนใจ ความสามารถ 
และทักษะ 

- 

๒.ระบุความรู 
ความสามารถ 
และคุณธรรมท่ี
สัมพันธกับอาชีพ
ที่สนใจ 

- สามารถระบุความรู 
ความสามารถ และคุณธรรมที่
สัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ 

- ระบุความรู 
ความสามารถ และ
คุณธรรมที่สัมพันธกับ
อาชีพท่ีสนใจ 

- ซื่อสัตย  
- ใฝเรียนรู 
- มุงม่ันในการทำงาน 
- มีความรับผิดชอบ 

คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ เชน 
- ความซ่ือสัตย 
- ความขยัน อดทน 
- ความยุติธรรม 
- ความรับผิดชอบ  

- 

 
 
 
 
 

  



๕๓ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                  รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
 

สาระที ่  ๑      การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  ๑. ๑   เขาใจการทำงาน  มีความคิดสรางสรรค   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทำงาน

รวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
๑. วิเคราะหขั้นตอน
การทำงานตาม
กระบวนการ
ทำงาน   
  

-  วิธีการใชและเก็บรักษาอุปกรณใน
การทำความสะอาดบาน 
-  การจัดตกแตงหองตาง ๆ  ภายในบาน 
-  วิธีการเลือกซื้อสินคาไดอยางถูกตอง 

- อธิบายการเก็บรักษาอุปกรณ
รักษาความสะอาดบาน 
- บอกการจดัตกแตงหองตาง ๆ   
- บอกวธิีเลือกซ้ือสินคา 

- ใฝเรียน ใฝรู 
- ซ่ือสัตยสจุริต 
- อยูอยางพอเพียง 

  ขั้นตอนการทำงาน   เชน 
- การใชอุปกรณอำนวยความสะดวก                
ในการทำงานบาน   
- การจัดและตกแตงหอง 
-  การเลือกซื้อสินคาในรานคาปลีก  
คาสงรานสะดวกซื้อ  และ
หางสรรพสินคา                    

- 

๒. ใชกระบวนการกลุม
ในการทำงาน 
ดวยความเสียสละ 
  
 

-  วิธีการใชและเก็บรักษาอุปกรณใน
การประกอบอาหาร 
- การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และ
บริการอาหาร 
-  วิธีการแปรรูปอาหาร 
-  วิธีการใชอุปกรณในการประดิษฐของ
ใช 

-  ปฏิบัติการเตรียม ประกอบ จัด 
ตกแตงและบริการอาหาร 
-  บอกวิธีการแปรรูปอาหาร 
-  ประดิษฐของใช ของตกแตงจาก
วัสดุในทองถิ่น 

- มีวินัย 
- ใฝเรียน ใฝรู 
- รักความเปนไทย 
- มีจิตสาธารณะ 

  การทำงานโดยใชกระบวนการกลุม  
เชน 
-  การเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแตง                   
และบริการอาหาร 
-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

อาหารลานนา 



๕๔ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการ

เรียนรูทองถิ่น 
-  การประดิษฐของใช ของตกแตง 
จากวัสดุในทองถิ่น                    

๓. ตัดสินใจ
แกปญหาการ
ทำงาน อยางมี
เหตุผล 

- วิธีการจัดสวนในภาชนะ 
- วิธีการซอมแซม วัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ในบานที่ชำรุด 

- บอกวิธีการจัดสวน 
- อธิบายการซอมแซมวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในบาน 

- มีวินัย 
- ใฝเรียน ใฝรู 
- ซ่ือสัตยสุจริต 

  การแกปญหาในการทำงาน   เชน 
-  การจัดสวนในภาชนะ 
-  การซอมแซม วัสดุ  อุปกรณ และ
เคร่ืองมือ /เครื่องใช    

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๕ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                   รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
 

สาระที ่  ๑      การดำรงชีวิตและครอบครัว   
มาตรฐาน ง  ๑. ๑   เขาใจการทำงาน  มีความคิดสรางสรรค   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทำงาน

รวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑. ใชทักษะการ
แสวงหาความรู
เพื่อพัฒนา การ
ทำงาน 
  

-  วิธีการจัดตกแตงบาน 
-  ข้ันตอนการตกแตงสวน 
-  วิธีการจัดการผลผลิต 

-  บอกวิธีการจัดตกแตง
บาน 
-  อธิบายขั้นตอนการ
ตกแตงสวน 
-  บอกวิธีการจัดการกับ
ผลผลิต 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
 

   การแสวงหาความรู เพ่ือ
พัฒนาการทำงาน  เชน 
- การจัดและตกแตงบาน 
- การดูแลรักษาและตกแตงสวน 

การจัดการผลผลิต                   

- 

๒. ใชทักษะ
กระบวนการ
แกปญหา                  
ในการทำงาน 
  
 

-  วิธีการเตรียม จัด ตกแตง 
และบริการเครื่องดื่ม 
-  ข้ันตอนการดูแลสัตวเลี้ยง 
- วิธีการประดิษฐของใช ของ
ตกแตงจากวัสดุในโรงเรียน 
-  วิธีการติดตอ สื่อสารกับ
หนวยงานตาง ๆ 

- จัดเตรียมและตกแตง
เครื่องด่ืม 
-  อธิบายขั้นตอนการดูแล
สัตวเลี้ยง 
-  ประดิษฐของใช 
-  อธิบายการติดตอสื่อสาร
กับหนวยงานตาง ๆ  

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
- รักความเปนไทย 
- มีจิตสาธารณะ 

 การทำงานโดยใชกระบวนการ
แกปญหา  เชน 

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด  
ตกแตง และบริการ  เครื่องด่ืม  

-  การเลี้ยงสัตว 
-  การประดิษฐของใช  ของตกแตง 

จากวัสดุ  ในโรงเรียน หรือ 
ทองถ่ิน 

ประดิษฐของใช
จากวัสดุใน
ทองถิ่น 



๕๖ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
-  การติดตอสื่อสารและใชบริการกับ
หนวยงานตาง ๆ  

๓. มีจิตสำนึกใน
การทำงานและใช
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน                      
อยางประหยัด
และคุมคา 

- การทำงานและใชทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอยางคุมคา 

อธิบายการใชทรัพยากร
อยางคุมคา 

-  ซื่อสัตยสุจริต 
-  อยูอยางพอเพียง 

การทำงานและใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอยางประหยัดและคุมคา 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๕๗ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                  รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ 
 

สาระที ่  ๑      การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  ๑. ๑   เขาใจการทำงาน  มีความคิดสรางสรรค   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทำงาน

รวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑. อภิปราย
ขั้นตอนการ
ทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  
 

-  วิธีการซัก ตาก พับ เก็บ
เสื้อผาที่ตองการ 
-  วิธีการสรางชิ้นงาน 

- อธิบายวิธีการซักเสื้อผาที่มี
รอยเปอน  
 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
- อยูอยางพอเพียง 

  ขั้นตอนการทำงาน  เชน 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผา   

ท่ีตองการ การดูแลอยางประณีต  
-  การสรางชิ้นงาน หรือ ผลงาน                        

 

- 

๒. ใชทักษะใน
การทำงาน
รวมกันอยางมี
คุณธรรม 
 

- ข้ันตอนการเตรียมและ
ประกอบอาหารประเภท
สำรับ 
-  ขั้นตอนในการประดิษฐ
บรรจุภัณฑจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

-  เตรียม และประกอบ
อาหารประเภทสำรับ 
-  ประดิษฐบรรจุภัณฑจาก
วัสดุธรรมชาติ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  รักความเปนไทย 

  การทำงานรวมกัน   เชน 
-  การเตรียม ประกอบ  อาหาร

ประเภทสำรับ 
-  การประดิษฐบรรจุภัณฑจาก

วัสดุธรรมชาต ิ   

การประดิษฐ
สิ่งของจากวัสดุ
ธรรมชาติที่มีใน
ทองถิ่น 

๓. อภิปรายการ
ทำงานโดยใช
ทักษะ                  

-  ประเภทของธุรกิจตาง ๆ 
-  วิธีการขยายพันธุพืช 

-  บอกประเภทของธุรกิจ 
-  อธิบายการขยายพันธุพืช 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 
-  อยูอยางพอเพียง 

  การจัดการ    เชน 
-  ธุรกิจประเภทตาง ๆ 
-  การขยายพันธุพืช 

 



๕๘ 

 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
การจัดการเพ่ือ
การประหยัด
พลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม 

-  วิธีการติดตั้ง ประกอบ
ผลิตภัณฑที่ใชในบาน 

-  บอกวิธีการประกอบ
ผลิตภัณฑท่ีใชในบาน 

    -  การติดตั้ง / ประกอบ
ผลิตภัณฑที่ใชในบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๕๙ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                   รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 
สาระที่   ๒        การอาชีพ   
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง สาระการเรียนรูทองถิ่น 

๑. อธิบายแนวทาง
การเลือกอาชีพ 
  

-  กระบวนการตัดสินใจใน
การเลือกอาชีพ 

-  บอกแนวทางในการเลือก
อาชีพ 

-  มีวินัย 
-  ใฝเรียนรู 

  แนวทางการเลือกอาชีพ 
-  กระบวนการตัดสินใจเลือก

อาชีพ                  

๑. อธิบายแนวทางการ
เลือกอาชีพ 

๒. มีเจตคติที่ดีตอ
การประกอบอาชีพ 
 

-  ข้ันตอนการสรางรายได
จากการประกอบอาชีพ
สุจริต 

-  อธิบายการเลือกประกอบ
อาชีพที่สุจริต 

- ใฝเรียนรู 
- อยูอยางพอเพียง 

  เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพ 
- การสรางรายไดจากการ

ประกอบอาชีพสุจริต                    

๒. มีเจตคติที่ดีตอการ
ประกอบอาชีพ 

๓. เห็นความสำคัญ
ของการสรางอาชีพ 

-  การมีรายไดจากอาชีพท่ี
สรางขึ้น 
-  การเตรียมพรอมกับการ
ประกอบอาชีพ 

-  บอกรายไดจากอาชีพที่
สรางขึ้น 
-  อธิบายการเตรียมพรอมกับ
อาชีพ 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
- มีจิตสาธารณะ 

  ความสำคัญของการสรางอาชีพ 
-  การมีรายไดจากอาชีพท่ีสรางขึ้น  

   -   การเตรียมความพรอม           

๓. เห็นความสำคัญของ
การสรางอาชีพ 

 
 
 
 
  



๖๐ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                   รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
สาระที่   ๒        การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑. อธิบายการ
เสริมสราง
ประสบการณ
อาชีพ 

-  วิธีการหางานและการรับ
สมัครงาน 
-  ความรูความสามารถของ
ตนเองเพื่อเลือกสมัครงานท่ี
เหมาะสม 

-  อธิบาย 
 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
 

  การจัดประสบการณอาชีพ 
-   สถานการณแรงงาน 
-   ประกาศรับสมัครงาน 
-  ความรูความสามารถของตนเอง 
-  ผลตอบแทน 

- 

๒. ระบุการ
เตรียมตัวเขาสู
อาชีพ 

-  การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ -  บอกการเตรียมตัวเขาสู
อาชีพ 

- ซื่อสัตยสุจริต 
- อยูอยางพอเพียง 

  การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
-   การหางาน 
-   คุณสมบัติท่ีจำเปน 

- 

๓. มีทักษะ
พื้นฐานท่ีจำเปน
สำหรับการ
ประกอบอาชีพ
ที่สนใจ 

-  ทักษะกระบวนการที่
จำเปนตอการประกอบ
อาชีพ 

-  แสวงหาความรูที่จำเปน
ตอการทำงาน 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 
- อยูอยางพอเพียง 
- มีจิตสาธารณะ 

  ทักษะท่ีจำเปนตอการประกอบอาชีพ 
-  ทักษะกระบวนการทำงาน 
-   ทักษะกระบวนการแกปญหา 
-  ทักษะการทำงานรวมกัน 
-  ทักษะการแสวงหาความรู 

    -  ทักษะการจัดการ 

- 

 
  



๖๑ 

 

วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้ว ัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง และสาระการเรียนรูทองถิ่น  
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                   รายวิชาการงานอาชีพ                     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  
สาระที่   ๒        การอาชีพ   
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เขาใจ มีทักษะที่จำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ตัวชี้ว ัด ความรู (K) ทักษะกระบวนการ (P) 
คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค(A) 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระการเรียนรู

ทองถิ่น 
๑. อภิปรายการหางาน
ดวยวิธีที่หลากหลาย 

- การหางานจากสื่อ 
สิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

- อธิบายการหางานจาก
สื่อ สิ่งพิมพ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

- มีวินัย 
- ใฝเรียนรู 

   การหางานหรือตำแหนงท่ีวาง   
-  สื่อ  สิ่งพิมพ 
-  สื่ออิเล็กทรอนิกส 

- 

๒. วิเคราะหแนวทาง
เขาสูอาชีพ 
 

- แนวทางการประเมิน
ทางเลือกเพ่ือเขาสูอาชีพ 

-  วิเคราะหแนวทางเลือก
เพื่อเขาสูอาชีพ 

- อยูอยางพอเพียง 
- มีจิตสาธารณะ 

   แนวทางเขาสูอาชีพ 
-   คุณสมบัติที่จำเปน 
-   ความมั่นคง 
-  การประเมินทางเลือก 

- 

๓. ประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคลองกับความรู
ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง 

- ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคลองกับความ
ถนัดและความสนใจของ
ตนเอง 

-  ประเมินทางเลือก - มีวินัย 
- อยูอยางพอเพียง 

  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-   รูปแบบการประเมิน 

    -   เกณฑการประเมิน 

- 
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คำอธิบายรายวิชา  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑                                                                       เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะหวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง สังเกตการใชเครื่องมือเครื่องใช และวิธีทำงาน
จากการสาธิต ทดลอง ปฏิบัติ และนำผลมาอภิปราย กำหนดเปนแนวทางในการทำงาน ฝกการทำงานโดย
เนนขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แลวนำมาอภิปรายหา
ขอบกพรองและวิธีแกไข เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะเบื้องตน และทำงานรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวได ปรับปรุงงานอยูเสมอ เห็นคุณคาของการทำงาน และมีนิสัยรักการทำงาน 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน 
นำความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

ตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑   ป.๑/๑ ,ป.๑/๒ ,ป.๑/๓ 

 

รวม ๓ ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒                                                                     เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะหวิธีการทำงานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม เลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใชในการทำงานไดอยางเหมาะสมกับงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมา
อภิปราย กำหนดแนวทางในการทำงาน ฝกการทำงาน โดยเนนขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน 
สังเกตการณปฏิบัติงานและผลงาน แลวนำมาอภิปรายหาขอบกพรองและวิธีแกไข เพื่อใหมีความรูความ
เขาใจ ทักษะเบื้องตน และทำงานรวมกับสมาชิกในครอบครัวได ปรับปรุงงานอยูเสมอ เห็นคุณคาของการ
ทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน
และนำความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
คานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 

 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑ ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓                                                                       เวลาเรียน ๔๐ชั่วโมง 

ศึกษา อธิบายวิธีการและประโยชนการทำงาน เพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม 
เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการทำงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน โดยการ
สาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเปนแนวทางในการทำงานอยางเปนขั ้นตอนตาม
กระบวนการทำงานดวยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สรางชิ้นงานของเลน ของใชอยางเปนขั้นตอน โดยกำหนดปญหาหรือความตองการ แลวรวบรวม
ขอมูล เพื ่อออกแบบ โดยถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติ ลงมือสรางและประเมินผลอยางเปน
กระบวนการ โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการ
ทำงานกลุม 

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน 
และนำความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
และคานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑ ป.๓/๑,ป.๓/๒,ป.๓/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔                                                                       เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห เหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมาย โดยทำงานตามเปาหมายท่ีวางไวอยางเปน
ขั้นตอน กระบวนการทำงาน ดวยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย เขาใจและปฏิบัติงานโดยใช
พลังงาน ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงาน บอกความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม  

เพื่อใหเกิดความรู ความคิด ความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน 
และนำความรู ที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
และคานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑ ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔  
ง ๒.๑ ป๔/๑ 

 
รวมทั้งหมด  ๕  ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๕                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕                                                                      เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษา วิเคราะห อธิบายเหตุผลในการทำงานแตละขั้นตอนถูกตองตามกระบวนการทำงาน ใช
ทักษะการจัดการในการทำงานอยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
สำรวจ คนหา รอบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ในชุมชน ระบุความแตกตางของอาชีพ 

โดยใชกระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห และกระบวนการทำงาน
กลุม 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรูและเห็นคุณคาของการทำงาน และนำ
ความรูที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
รหัสตัวชี้ว ัด  (รายป) 
 ง ๑.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
 ง ๒.๑ ป.๕/๑, ป.๕/๒ 
 
รวมทั้งสิ้น ๒ มาตรฐาน ๖ ตัวชี้วัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๖                                       กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖                                                                      เวลาเรียน ๔๐ ชั่วโมง 

ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละขั้นตอน การจัดการในการทำงานและ
การทำงานรวมกับครอบครัวและผูอื่นอยางมีมารยาท สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ ความรู
ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ  

อธิบาย อภิปราย ปฏิบัติ สราง รวบรวม เลือก ใช เก็บรักษา นำเสนอ สำรวจ ระบุ โดยใชทักษะ
กระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการ
แสวงหาความรู มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรอยาง
ประหยัดและคุมคา ในการดำรงชีวิต ใชทักษะที่จำเปน ใชประสบการณ เห็นแนวทางในอาชีพ 

เพื ่อใหมีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีความคิดสรางสรรค มีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบ ประหยัดในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว 

รหัสตัวชี้ว ัด  (รายป) 

 ง ๑.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒, ป.๖/๓ 

 ง ๒.๑  ป.๖/๑ , ป.๖/๒ 

  

รวมทั้งสิ้น ๒  มาตรฐาน ๕ ตัวชี้วัด   
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑                           ภาคเรียนที่ ๑                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษาวิเคราะหขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานตามลำดับขั้นตอนที่วางแผนไวในการจัด
และตกแตงหอง การใชอุปกรณอำนวยความสะดวกในการทำงานบาน การเลือกซื้อสินคาอยางถูกตอง รูจัก
วางแผนการทำงานเปนกลุม โดยใชทักษะ กระบวนการกลุมในการทำงานรวมกันดวยความเสียสละ ในการ
ประกอบอาหาร การแปรรูปอาหาร การใชอุปกรณในการประดิษฐ พรอมตัดสินใจแกปญหาการทำงานอยาง
มีเหตุผล 
 โดยใชวิธีการ อธิบาย  บอก ปฏิบัติ ประดิษฐของใช เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการใช
อุปกรณในการทำความสะอาดบาน  การจัดตกแตงหอง การเลือกซื้สินคาในรานคาตาง ๆ การเตรียมและ
การประกอบอาหารลานนา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐของใชของตกแตง และการ
ซอมแซมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือเครื่องใชตาง ๆ 
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู  ซื ่อสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง รักความเปนไทย และมีจิต
สาธารณะ  รวมถึงมีความตระหนัก และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม ทั้งมีจิตสำนึก
ในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด  
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑                           ภาคเรียนที่ ๒                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษากระบวนการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ  แนวทางในการเลือกอาชีพ  ขั้นตอนการสรางรายได
จากการะประกอบอาชีพ ความสำคัญของการสรางอาชีพ การมีรายไดจากอาชีพท่ีสรางขึ้น  และการเตรียม
ความพรอมสูอาชีพ 
 โดยวิธีการบอก และอธิบาย เกี่ยวกับแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชชีพ  การเลือกประกอบอาชีพท่ี
สุจริต บอกรายไดจากอาชีพที่สรางขึ้น อธิบายเตรียมพรอมกับอาชีพ 
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  อีกทั้งยังมีความตระหนัก 
และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม ทั้งมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม 
 

รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๒.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
 
รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๓                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒                           ภาคเรียนที่ ๑                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สำรวจ บันทึก และแสวงหาความรู เพื่อใชในการพัฒนาการทำงาน 
การจัดและตกแตงบาน การดูแลรักษาและตกแตงสวน การจัดการผลผลิต โดยใชทักษะกระบวนการ
แกปญหาในการทำงาน การเตรียม ประกอบ จัด ตกแตง และบริการเครื่องด่ืม การใชทักษะการทำงาน การ
แกปญหาและการปฏิบัติงานชางพื้นฐานในบาน 
 โดยวิธีการอธิบาย บอก จัดเตรียมและตกแตงเครื่องดื่ม  และประดิษฐของใช เพื่อพัฒนางานในการ
จัดตกแตงบาน ตกแตงสวน การเตรียมและบริการเครื่องดื่ม การเลี้ยงดูสัตวเลี้ยงในบาน และการประดิษฐ
สิ่งของจากวัสดุในทองถ่ิน 
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู  รักความเปนไทย  และมีจิตสาธารณะ รวมถึงตระหนัก และเห็น
คุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑  ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒                           ภาคเรียนที่ ๒                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สำรวจ บันทึก และแสวงหาความรู เก่ียวกับวิธีการหางานและการรับ
สมัครงาน ตามความรูความสามารถของตนเองเพ่ือเลือกสมัครงานท่ีเหมาะสม  เตรียมตัวเขาสูอาชีพ  ทักษะ
กระบวนการที่จำเปนตอการประกอบอาชีพ 
 โดยใชวิธีการอธิบาย  ระบุ แสวงหาความรู เพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณอาชีพ การเตรียมตัว
เขาสูอาชีพ และมีทักษะพ้ืนฐานที่จำเปนสำหรับการประกอบอาชีพที่นาสนใจ 
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย ใฝเรียนรู ซื่อสัตยสุจริต  อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ   อีกทั้งยัง
ตระหนัก และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                           ภาคเรียนที่ ๑                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา และเรียนรูทักษะการทำงานรวมกัน โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ตัด
เย็บซอมแซม ดูแลรักษาเสื้อผาอยางถูกวิธีโดยใชทักษะกระบวนการแกปญหาในการทำงาน จัดเตรียมอาหาร
ประเภทสำรับ และจัดตกแตงอยางสวยงาม การขยายพันธุพืชแบบตาง ๆ และมีความรอบรู งานชาง 
 โดยใชวิธีการอธิบาย การเตรียม  การประกอบอาหาร  การประดิษฐ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ในการซักผา ตาก พับ  เก็บเสื้อผา การสรางชิ้นงาน การทำอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐบรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติที่มีในทองถิ่น การขยายพันธุพืช  และการปฏิบัติงานชางในบานไดอยางถูกวิธ ี
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง และรักความเปนไทย อีกทั้งยังสรางความ
ตระหนัก และเห็นคุณคาของการทำงาน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม คานิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดลอม 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

รหัสวิชา   ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖                                    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓                           ภาคเรียนที่ ๒                       เวลาเรียน    ๒๐   ชั่วโมง 

 ศึกษา และเรียนรูทักษะการอภิปราย การหางานจากสื่อ สิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส  แนวทางเขา
สูอาชีพ และการประเมินทางเลือกอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัดและความสนใจของตนเอง  
 โดยใชวิธีการ อภิปรายการหางานดวยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพ และสามารถ
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู ความถนัด และความสนใจของตนเอง เพ่ือ
การเสริมสรางประสบการณอาชีพ การเตรียมตัวเขาสูอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 เพื่อใหเกิดความมีวินัย  ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ  รวมทั้งมีความตระหนัก 
และเห็นคุณคาของการเลือกประกอบอาชีพที่สอดคลองกับความรู  ความถนัด  และความสนใจของตนเอง 
 
รหัสตัวชี้ว ัด 

ง ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
 

รวมทั้งหมด   ๓   ตัวชี้ว ัด 
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โครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
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การจัดทำโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.๑ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๘๐/๒๐ (ประถมศึกษา) 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ แตงตัวกันเถอะ ง ๑.๑ ป.๑/๑ 
        ป.๑/๓ 
 

การแตงกายใหถูกตอง 
เหมาะสมกับสภาพอากาศ
และสถานท่ี การดูแลรักษา
เครื่องแตงกายเปนวิธีการ

ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
ซ่ึงตองฝกทำอยาสม่ำเสมอ มี
ความกระตือรือรนและตรง

เวลา 
 

๖ ๑๒ - แบบบันทึกกิจกรรม
การแตงกาย 

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

การรูจักใชและการจัดเก็บ
ของใชสวนตัวอยางถูกตอง
เหมาะสมเปนสวนหนึ่งของ
การทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองซึ่งตองรูจักทำอยาง

สม่ำเสมอมีความ
กระตือรือรนและตรงเวลา 

 

๘ ๑๖ - สมุดเลมเล็ก ของใช
ของหนู 

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

การจัดเก็บของใชใหถูกวิธี
และเปนระเบียบเปนวิธีการ
ทำงานเพื่อชวยเหลืองตนเอง 
ซึ่งจะตองทำอยางเรียบรอย 

สม่ำเสมอ 
 

๖ ๑๒ - แบบบันทึก คุณหนู
เจาระเบียบ 

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

การดูแลตนไมจะตองเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ

ในการทำงานใหถูกตอง 
เหมาะสม เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัย 
 

๑๒ ๒๔ - การปฏิบัติงานเกษตร
ท่ีแปลงเกษตรของ
โรงเรียน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๕ กระดาษแปลง
ราง 

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

การประดิษฐของเลนจากการ
พับกระดาษดวยตนเองตอง
ใชอุปกรณในการประดิษฐ

อยางปลอดภัย และเลนของ
เลนจากกระดาษไดอยาง
สนุกสนานและภาคภูมิใจ 

 

๘ ๑๖ - การประดิษฐของเลน 

คะแนนตามตัวชี้วัด ๘๐  

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐ 
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การจัดทำโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.๒ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๘๐/๒๐ (ประถมศึกษา) 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

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

บานเปนที่อยูอาศัยและยังชวย
สรางความอบอุนใจใหแกผูอยู

อาศัยภายในบานแตละบานจะมี
สมาชิกท่ีแตกตางกัน บางบานก็จะ
มีครอบครัวที่ใหญหรือเล็กแตกตาง
กันออกไป และหนาท่ีของสมาชิก
ภายในบานก็จะมีความแตกตางกัน 

ซ่ึงการที่แตละคนทำหนาที่ของ
ตนเองไดเปนอยางดีจะทำให
ครอบครัวอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุข อีกท้ังยังชวยสราง

สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว 
เพราะไดทำกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน

อีกดวย 
 

๘ ๑๖ - กิจกรรมเรื่อง 
งานบานของ
ครอบครัว 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

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

อาหารเปนสิ่งสำคัญตอการ
ดำรงชีวิตของมนุษย แตอาหารที่
มนุษยรับประทานนั้น ควรจะเปน
อาหารที่ผานการปรุงและทำใหสุก
กอนดวยกระบวนการวิธีตาง ๆ 

และอุปกรณที่ใชในการปรุงอาหาร
ควรเลือกใหเหมาะสมกับประเภท
ของอาหาร เชน ทอด ตม หรือผัด 
สวนวัตถุดิบท่ีจะใชในการประกอบ
อาหารก็ควรเปนวัตถุดิบท่ีมีความ

สด สะอาด เพ่ือ 
ใหไดอาหารที่ดีมีคุณคาทาง
โภชนาการ มีความอรอย นา

รับประทาน 
 

๘ ๑๖ - กิจกรรมเรื่อง 
อาหารฝมือหนู 

๓ หนูปลูกตนไม ง ๑.๑ ป.๒/๒ 
 

พืชมีความสำคัญตอสิ่งมีชีวิตเปน
อยางมาก ซ่ึงพืชสามารถแบงออก
ไดเปนพืชไรและพืชสวนมีท้ังแบบ
รับประทานได ใหความรมรื่นหรือ 
ประดับตกแตง การเพาะเมล็ดเปน

การขยายพันธุพืชที่ทำไดงาน 
สะดวก ซึ่งการขยายพันธุพืชโดย

การเพาะเมล็ดจะทำใหไดตนตอท่ีมี
ความแข็งแรง ทนทานตอโรค และ
แมลง แตถึงอยางไรเราก็ควรทีจ่ะ
ศึกษาวิธีการการดูแลแปลงเพาะ
กลาและดูแลรักษาอุปกรณ การ
เพาะเมล็ดในแปลงหรือการยาย
จากแหลงท่ีเพาะลงในแปลงเพาะ
กลา ซึ่งการดูแลแปลงเพาะกลามี
หลายวิธีขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ในแตละดานดวย 
 

๑๒ ๒๔ - กิจกรรมเรื่อง 
แบบบันทึกผล
การปลูกตนพืช 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

๔ หนูทำของเลน ง ๑.๑ ป.๒/๒ 
 

งานประดิษฐของเลน ของใช ของ
ตกแตง โดยใชวัสดุที่หาไดงายหรือ
วัสดุทองถิ่นนำมาประกอบกันผาน

กระบวนการออกแบบงาน
ประดิษฐและกระบวนการทำงาน
ประดิษฐ เพ่ือใหไดของเลน ของใช 
ของตกแตง ท่ีทำดวยตนเองอยาง
ภาคภูมิใจและเปนประโยชนใน

ชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังเปน
จุดเริ่มตนในการสรางอาชีพไดอีก

ทางดวย 
 

๖ ๑๒ - กิจกรรมเรื่อง 
ตุกตาจากเศษ
ผา 

๕ หนูประดิษฐของใช ง ๑.๑ ป.๒/๒ 
 

การประดิษฐของใชสามารถทำได
ตามความตองการและตาม

ประโยชนใชสอย การประดิษฐของ
ใชสามารถทำไดจากวัสดุเหลือใช 
หรือเลือกวัสดุที่หาไดงายนำมาทำ
เปนของใช นอกจากจะเปนการ

ชวยประหยัดคาใชจายใน
ครอบครัว อีกทั้งยังเปนความ

ภาคภูมิใจของตนองและครอบครัว
ดวย 

 

๖ ๑๒ - การประดิษฐ
ของเลน 

คะแนนตามตัวชี้วัด ๘๐   

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐  
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การจัดทำโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.๓ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๘๐/๒๐ (ประถมศึกษา) 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

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

การดูแลของใชสวนตัวจะตอง
คำนึงถึงวิธีการและประโยชน

การทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และ

สวนรวมอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงาน  

ดวยความสะอาด รอบคอบ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

๘ ๑๖ - การทำความสะอาด
กระเปานักเรียน 

๒ หนูแตงกาย
เหมาะสม 

ง ๑.๑ ป.๓/๑ 
        ป.๓/๓ 
 

การเลือกใชเสื้อผา ตอง
คำนึงถึงวิธีการและประโยชน

การทำงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว และ

สวนรวมอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงาน  

ดวยความสะอาด รอบคอบ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

๒ ๔ - แบบบันทึกกิจกรรม
การแตงกาย 

๓ ห นู ท ำ ค ว า ม
สะอาด 

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

สถานที่ตาง ๆ จะสะอาด 
เปนระเบียบ เรียบรอยได

จะตองเลือกใชวัสดุ อุปกรณ 
และเครื่องมือในการทำ 
ความสะอาดใหถูกตอง 

เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน 
โดยคำนึงถึงวิธีการและ

ประโยชนการทำงานเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว 

และสวนรวม 
 

๖ ๑๒ - การทำความสะอาด
สถานท่ีตาง ๆ ใน
โรงเรียน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๔ หนูปลูกผักสวน
ครัว 

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

การปลูกพืชผักสวนครัว
จะตองใชวัสดุ อุปกรณ และ

เครื่องมือใหถูกตอง 
เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน

อยางเปนข้ันตอนตาม
กระบวนการทำงานดวย

ความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

๘ ๑๖ - การปลูกผักสวนครัว 

๕ หนูเรียนรูงาน
ชางพ้ืนฐาน 

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

การบำรุงรักษา และซอมแซม
ของเลน ของใชจะตองใชวัสดุ 
อุปกรณ และเคร่ืองมือใหตรง
กับลักษณะงาน  และทำงาน

อยางเปนข้ันตอนตาม
กระบวนการทำงานดวย

ความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

๘ ๑๖ - การบำรุงรักษาและ
ซอมแซมของเลนหรือ
ของใชสวนตัว 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๖ หนูสรางสรรค
งานประดิษฐ 

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

การสรางสรรคงานประดิษฐ
จะตองใชวัสดุ อุปกรณ และ

เครื่องมือใหถูกตอง 
เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน 

และนำสิ่งของเครื่องใช
กลับมาใชใหม จากนั้นทำการ
วางแผนการทำงาน ออกแบบ

โดยถายทอดความคิดเปน
ภาพราง อยางเปนข้ันตอน

ตามกระบวนการทำงานดวย
ความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือให
เกิดความประหยัดในการใช

สิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจำวันอยาง

สรางสรรค และเกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

๘ ๑๖ - การประดิษฐของเลน
หรือของใชจากวัสดุหรือ
เศษวัสดุในทองถิ่น 

คะแนนตามตัวชี้วัด ๘๐  

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐ 
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การจัดทำโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.๔ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๘๐/๒๐ (ประถมศึกษา) 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ ดูแลและจัดเก็บ
ของใช 

ง ๑.๑ ป.๔/๑ 
        ป.๔/๒ 
 

การดูแลของใชสวนตัวอยาง
ถูกวิธี ชวยทำใหของใชมีอายุ
การใชงานนานขึ้น และชวย

ประหยัดคาใชจาย 
 

๘ ๑๖ - การสาธิตการดูแล
และการจัดเก็บของใช
สวนตัว 

๒ มารยาทเด็กดี ง ๑.๑ ป.๔/๓ 
 

การมีมารยาทในสังคมเปน
การปฏิบัติตามแผนที่สังคม
กำหนดไว เพ่ือใหอยูรวมกัน

ไดอยางสงบสุข 
 

๔ ๘ - การแสดงบทบาท
สมมุติเรื่อง มารยาทเด็ก
ดี 
 

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

การขยายพันธุ การปลูก 
บำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวไม
ดอกไมประดับจะตองทำ

อยางเปนขั้นตอนดวยความ
ขยัน อดทน รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย เพ่ือใหการทำงาน
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว 

 

๘ ๑๖ - การปลูกไมดอกไม
ประดับ 

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

การซอมแซมอุปกรณและ
ดูแลรักษาของใชภายในบาน 
เปนการทำใหสิ่งของตาง ๆ มี
อายุการใชงานยาวนานขึ้น 
และชวยประหยัดคาใชจาย

ดวย 
 

๘ ๑๖ - รายงานผลการ
ปฏิบัติงานชางภายใน
บาน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๕ งานประดิษฐจาก
ใบตอง 

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

งานประดิษฐใบตองนำมาใช
ประโยชนไดอยางหลากหลาย 
ซึ่งงานประดิษฐจากใบตองจะ
แสดงถึงความเปนเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของไทยมาชา

นาน ยังแสดงถึงความ
ประณีตของคนไทย และ
ใบตองยังยอยสลายไดงาย 

อีกดวย 
 

๔ ๘ - การประดิษฐงาน
ประดิษฐจากใบตอง 

๖ งานประดิษฐจาก
กระดาษ 

ง ๑.๑ ป.๔/๑ 
        ป.๔/๒ 
 

การนำวัสดุเหลือใชจาก
กระดาษมาออกแบบ

สรางสรรคและประดิษฐเปน
ของใชของตกแตง เปนการใช

ทรัพยากรอยางประหยัด 
คุมคา และทำใหเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองอีกดวย 

 

๔ ๘ - การประดิษฐงาน
ประดิษฐจากกระดาษ 

๗ อาชีพในฝน ง ๒.๑ ป.๔/๑ 
 

การะประกอบอาชีพเปนการ
ทำงานตาง ๆ เพื่อหารายได

มาเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งแตละอาชีพ

ยอมมีประโยชนและ
ความสำคัญแตกตางกันไป 

 

๔ ๘ - สมุดเลมเล็กเร่ือง 
อาชีพในฝน 

คะแนนตามตัวชี้วัด ๘๐  

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐ 
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การจัดทำโครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.๕ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 

สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๘๐/๒๐ (ประถมศึกษา) 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

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

เสื้อผาเปนปจจัยสี่ท่ีมีความจำเปนตอ
การดำรงชีวิตของคนเรา ซึ่งเสื้อผามี
ประโยชนในการใชปกปดรางกาย
ปองกันความรอน ความหนาวจาก

อากาศ ชวยปองกันเชื้อโรคไมใหเขาสู
รางกายไดงายและใหความสวยงามแก
ผูสวมใส เมื่อเราสวมใสเส้ือผาแลวก็

มักจะมีคราบสกปรก กลิ่นเหงื่อ ที่เรา
ตองเผชิญกับมลภาวะในสถานที่ตาง ๆ 
เราจึงควรทำความสะอาดเสื้อผา โดย
การซัก ตาก และรีดเสื้อผา เพื่อให

เสื้อผาของเราสะอาด พรอมนำกลับมา
ใชงานใหมไดอีกหลาย ๆ ครั้ง แตเมื่อ
เราใชเสื้อผาเปนระยะเวลานานหรือ
เกิดอุบัติเหตุทำใหเสื้อผาเกิดความ
เสียหายเราจึงควรเรียนรูวิธีการ

ซอมแซมเสื้อผา เพ่ือท่ีจะทำใหเสื้อผา
ของเรานั้นสามารถใชงานไดตอไป เปน

การประหยัดคาใชจายและใช
ทรัพยากรอยางคุมคาอีกดวย 

 

๖ ๑๒ - กิจกรรมเรื่อง 
เสื้อผาหนูดูแลได 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

๒ จัดเก็บใหดี ง ๑.๑ ป.๕/๑ 
        ป.๕/๒ 
 

สมบัติสวนตัว เปนสิ่งของท่ีใชเฉพาะ
บุคคล ไมใชรวมกับผูอื่น ไมวาจะเปน
เครื่องแตงกาย ของเลน หรืออุปกรณ

การเรียน ดังนั้น จึงควรใชสมบัติ
สวนตัวอยางทะนุถนอม ระมัดระวัง
ไมใหเกิดความเสียหาย และควรทำ
ความสะอาดสมบัติสวนตัวอยาง

สม่ำเสมอตามความเหมาะสม ไมควร
หยิบใชสมบัติสวนตัวของผูอื่นโดยไมได
รับอนุญาตจากเจาของ เพราะสมบัติ

สวนตัวบางชนิดมีมูลคา อีกท้ังเอกสาร
สำคัญท่ีใชในชีวิตประจำวันก็เปนสิ่งที่
ตองมีการจัดเก็บไวเปนอยางดีไมวาจะ
เปน เอกสารสวนตัว เอกสารสวนรวม

ของครอบครัว หรือเอกสารธุรกิจ 
เพราะเปนสิง่ท่ีจำเปนและใชใน

ชีวิตประจำวัน ดังนั้น ควรมีวิธีการ
จัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อให

งายตอการหยิบใชงาน 
 

๒ ๔ - จัดทำแผนผัง
มโนทัศน เร่ือง 
เก็บใหเรียบรอย 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

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

หองครัวเปนหองที่ใชสำหรับจัดเตรียม
อาหาร ประกอบอาหาร พื้นที่ทำความ
สะอาดภาชนะสำหรับ ใสอาหาร และ
เก็บรักษาอาหาร เราจึงควรรักษาความ
สะอาด จัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ

เรียบรอย มีอากาศถายเทสะดวก
ในขณะประกอบอาหาร เพ่ือปองกัน
กลิ่นที่ไมพึงประสงคภายในหองครัว 
หองครัวประกอบไปดวยสิ่งอำนวย
ความสะดวกและเคร่ืองเรือนตาง ๆ 
มากมาย การจัดเก็บและทำความ
สะอาดสิ่งของเครื่องใชแตละชนิดมี
หลักการที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น

ควรศึกษาวิธีการและข้ันตอนในการทำ
ความสะอาดที่ถูกตอง 

 

๖ ๑๒ - กิจกรรมเรื่อง 
ครัวสะอาดบาน
นาอยู 

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

หองน้ำเปนที่สำหรับชำระรางกายและ
ขับถายของเสีย ซึ่งเปนสถานท่ีที่ตองใช
รวมกันจึงอาจเกิดความสกปรกไดงาย 
และยังเปนแหลงสะสมเชื้อโรค เราจึง

ตองทำความสะอาดหองน้ำอยาง
สม่ำเสมอ เพ่ือทำใหหองน้ำถูก

สุขลักษณะและนาใชงาน 
 

๔ ๘ - กิจกรรมเรื่อง 
ขจัดคราบ
ปราศจากเชื้อโรค 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

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

ของใชภายในบานที่เปนสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินชีวิต เมื่อใช
งานไปในระยะเวลาหนึ่งอาจเกิดความ

ชำรุดเสียหายได แตถาเรารูจักการ
ซอมแซมในสวนที่ชำรุดจะทำใหของใช
ที่ชำรุดกลับมาใชงานไดตามปกติ อีก

ท้ังการซอมแซมของใชไดเองจะชวยให
ประหยัดคาใชจายภายในครอบครัวได

อีกดวย 
 

๔ ๘ - กิจกรรมเรื่อง 
ชางซอมแซม 

๖ วัสดุเหลือใช ง ๑.๑ ป.๕/๑ 
        ป.๕/๒ 
        ป.๕/๓ 
        ป.๕/๔ 
 

การประดิษฐของใชหรือสรางสรรค
ชิ้นงาน ตองมีทักษะการคิดอยาง

สรางสรรคในการออกแบบชิ้นงานและ
การวางแผนข้ันตอน เพื่อใหการทำงาน
มีประสิทธิภาพ การเลือกใชอุปกรณ
ควรเลือกใหเหมาะสมกับวัสดุที่นำมา
ประดิษฐ การตัดสินใจในการประดิษฐ

วัสดุเหลือใชควรคำนึงถึงคาใชจาย 
คุณภาพของวัสดุ และประโยชนของ
ชิ้นงาน อีกทั้งการประดิษฐวัสดุเหลือ

ใชยังจะชวยประหยัดคาใชจาย และยัง
ชวยเพ่ิมมูลคาของวัสดุเหลือใชอีกดวย 

 

๖ ๑๒ - กิจกรรมเรื่อง 
สรางสรรคงาน
ประดิษฐ 

๗ การปลูกพืช ง ๑.๑ ป.๕/๑ 
        ป.๕/๒ 
        ป.๕/๓ 
        ป.๕/๔ 
 

การปลูกพืชเปนการขยายพันธุพืชให
เจริญเติบโตและเปนการเพ่ิมจำนวน

ตนพืชใหมีปริมาณมากขึ้น และถาผาน
กระบวนการปลูกท่ีถูกตอง จะทำให
เกิดผลผลิตที่ดี อีกท้ังพืชบางชนิดยัง

สามารถนำไปรับประทานได 
นอกจากนั้นยังชวยสรางรายไดใหกับ

ครอบครัวไดอีกดวย 
 

๖ ๑๒ - กิจกรรมเรื่อง 
ผักสวนครัวใน
โรงเรียน 
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ที ่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/
ชิ้นงาน 

๘ บัญชีครัวเรือน ง ๑.๑ ป.๕/๑ 
        ป.๕/๒ 
        ป.๕/๓ 
        ป.๕/๔ 
 

การทำบัญชีครัวเรือนเปนการวางแผน
จัดการเกี่ยวกับการใชจาย โดยการจด
บันทึกในสมุดบัญชี เพ่ือนำขอมูลมา

ประมาณการใชเงิน และบริหารจัดการ
การเงินของครอบครัวไดอยางมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมตอการใชจาย
ของครอบครัว 

 

๓ ๖ - กิจกรรมเรื่อง 
บัญชีครัวเรือน 

๙ อาชีพในชุมชน ง ๒.๑ ป.๕/๑ 
        ป.๕/๒ 
 

การประกอบอาชีพมีความสำคัญตอ
การดำเนินชีวิต เพราะเปนการทำงาน

เพื่อสรางรายไดใหแกตนเองและ
ครอบครัว อาชีพในปจจุบันมี

หลากหลายอาชีพ แตละอาชีพมี
ลักษณะการทำงาน เวลาการทำงาน
ความเสี่ยงในการทำงานท่ีแตกตางกัน
ออกไป ผูท่ีตองประกอบอาชีพในอาชีพ

หนึ่งจะตองศึกษาขอมูลและพัฒนา
ทักษะของอาชีพนั้น เพ่ือจะไดประกอบ
อาชีพไดอยางชำนาญ และเหมาะสม

กับความสามารถของตนเอง 
 

๓ ๖ - กิจกรรมเรื่อง 
อาชีพในชุมชน 

คะแนนตามตัวชี้วัด ๘๐  

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐ 
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การจัดทำโครงสรางรายวิชา 

รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ชั้น ป.๖ จำนวน ๔๐ ชั่วโมง 
สัดสวนคะแนน ระหวางป : ปลายป =  ๘๐/๒๐ (ประถมศึกษา) 

 
ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้ว ัด 
สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ การดูแลของใชใน
บาน 

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

บานเปนที่อยูอาศัย เราจึงตอง
ชวยกันดูแลรักษาบานและส่ิงของ
เครื่องใชตาง ๆ ภายในบานให
สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
เพ่ือใหบานสะอาดและนาอยู 

สมาชิกทุกคนในครอบครัวควร
ชวยกันทำความสะอาดบานและ
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ

ทำงานรวมกัน โดยใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

 

๖ ๑๒ - บันทึกผลการทำงาน
บาน 

๒ การประกอบ
อาหาร 

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

การประกอบอาหาร จะตองรูจัก
เลือกวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และ

คำนึงถึงคุณคาทางโภชนาการ ซึ่ง
จะตองมีการวางแผนในการทำงาน

โดยใชทักษะการจัดการในการ
ทำงานอยางเปนขั้นตอน และ

ทำงานรวมกับผูอื่นอยางมีมารยาท 
พรอมท้ังมีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากรอยาง

ประหยัดและคุมคา 
 

๖ ๑๒ - การประกอบอาหาร 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

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

การเกษตร คือ การที่มนุษยปลูก
พืช เลี้ยงสัตว ทั้งสัตวน้ำสัตวบก
เพื่อไวเปนอาหารเปนของใชเปน 

ยารักษาโรคและเปนที่อยูอาศัย ซึ่ง
เปนสิ่งจำเปนพื้นฐานของมนุษย
หรือเรียกวาเปนปจจัยสี่ การทำ
การเกษตรตองมีความรูในการ

คัดเลือก ขยายพันธุ การดูแลรักษา 
การเก็บผลผลิต ตลอดจนการ

นำไปใชประโยชนใหถูกตองและ
คุมคามากที่สุด 

 

๘ ๑๖ - บันทึกการเลี้ยงสัตว 

๔ งานชาง ง ๑.๑ ป.๖/๑ 
        ป.๖/๒ 
        ป.๖/๓ 
 

งานชางพื้นฐานหมายถึง งานที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการดูแลรักษา 
ซอมแซมหรือประกอบใชดวย
ตนเอง ซึ่งการซอมแซม สราง

ประกอบ ของใชภายในบานที่ชำรุด 
ใหกลับมาใชใหมได ไมตองเสียเงิน
ซื้อใหม รูจักวิธีบำรุงรักษา ใหใชได
ยาวนานหรือสรางสิ่งของเครื่องใช
งาย ๆ ได นำวัสดุเหลือใชมาทำให

เกิดประโยชนและสามารถใช
เคร่ืองมือ เครื่องใช พรอมทั้งดูแล

รักษาไดอยางถูกวิธี 
 

๖ ๑๒ - การติดตั้ง/ประกอบ
ของใชภายในบาน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๕ งานประดิษฐ ง ๑.๑ ป.๖/๑ 
        ป.๖/๒ 
        ป.๖/๓ 
 

ของใช ของตกแตง เปนสิ่งที่มนุษย
คิด ออกแบบ และสรางขึ้นหรือ

ประดิษฐขึ้นโดยอาจสราง
เลียนแบบใหเหมือนของจริงตาม
ธรรมชาติ หรือมีรูปแบบที่แปลก

ใหม ทันสมัย สามารถนำไปใชงาน
ใหเกิดประโยชน การนำวัสดุเหลือ
ใชมาประดิษฐของใช ของตกแตง 

เปนการใชทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคา 

 

๖ ๑๒ - ผลงานการประดิษฐ
ของใชจากวัสดุและเศษ
วัสดุเหลือใชภายในบาน 

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

งานธุรกิจเปนกิจกรรมที่เก่ียวกับ
การผลิต การจำหนาย การ

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการดาน
ตาง ๆ โดยมุงหวังผลกำไรตอบ

แทน เพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษยใหมีความสะดวกสบาย 
และมีความสุขในการดำรงชีวิต 
และการจัดทำบันทึกรายรับ-
รายจาย จะตองมีแนวทางการ

ทำงานและการปรับปรุงการทำงาน
แตละขั้นตอนเปนการทำงาน
ตามลำดับที่วางแผนไว โดยใช

ทักษะการทำงานรวมกัน 
 

๔ ๘ - บันทึกรายรับ – 
รายจายของตนเอง 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๗ การประกอบ
อาชีพ 

ง ๒.๑ ป.๖/๑ 
        ป.๖/๒ 
 

การประกอบอาชีพเปนการทำงาน 
เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัว ทำใหสามารถดำรงชีวิต
อยูในสังคมได การประกอบอาชีพ

นั้นตองไมขัดตอกฎหมายและ
ศีลธรรม ซึ่งการเลือกอาชีพที่

ตนเองถนัดและมีความสนใจจะทำ
ใหมีความสุขและประสบ

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
 

๔ ๘ - บันทึกการสำรวจ
อาชีพในฝนของฉัน 

คะแนนตามตัวชี้วัด ๘๐  

คะแนนสอบปลายภาค ๒๐ 
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพ ๑     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  = ๘๐ : ๒๐       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ เรียนรู
กระบวนการ
ทำงาน 
 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ 
        ม.๑/๒ 
        ม.๑/๓ 
 

การทำงานในชีวิตประจำวัน
จะตองมีทักษะกระบวนการ
ทำงาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การทำงานอยางเปนขั้นตอน 
รูจักวางแผนการทำงาน 

วิเคราะหงานที่จะทำ ปฏิบัติ
ตามแผนการทำงานที่วางไว 
และเม่ือทำงานเสร็จจะตองมี
การประเมินผลงานเพ่ือนำมา

ปรับปรุงแกไข หรือเพ่ือ
พัฒนาการทำงานใหดีมาก

ย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ยังตองรูจัก
การทำงานรวมกับผูอื่น เพ่ือ
เรียนรูการทำงานรวมกันเปน
ทีม รูจักความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ มีเหตุผล ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นผูอื่น และรูจัก
การแกปญหาที่ดี ดังนั้น การ
เรียนรูทักษะกระบวนการใน
การทำงาน สามารถนำไป

ประยุกตใชไดในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

๕ ๒๕ - กิจกรรมการแกไข
ปญหาในการทำงาน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๒ การประดิษฐของ
ใช  
ของตกแตงจาก
วัสดุในทองถ่ิน 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ 
        ม.๑/๒ 
        ม.๑/๓ 
 

การประดิษฐของใชและของ
ตกแตงจากวัสดุในทองถ่ิน 

เปนการสรางสรรคชิ้นงานขึ้น
เพื่อกอใหเกิด ประโยชน
การใชสอยเปนสิ่งสำคัญ ซึ่ง
เปนเอกลักษณของไทยท่ี

สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของ
แตละทองถ่ิน ซึ่งการ

ประดิษฐของใชและของ
ตกแตงใหไดชิ้นงานที่มีคุณคา 
ผูประดิษฐตองฝกฝนจนเกิด
ความชำนาญ มีความมุมานะ 
ความอดทน เพื่อใหไดชิ้นงาน

ท่ีมีคุณคา นาสนใจ และ
สามารถสรางอาชีพได 

 

๖ ๒๕ - จัดทำงานประดิษฐ 
เรื่อง การประดิษฐจาก
วัสดุในทองถ่ิน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๓ โลกของอาชีพ 
 

ง ๒.๑ ม.๑/๑ 
        ม.๑/๒ 
        ม.๑/๓ 
 

การประกอบอาชีพมี
ความสำคัญตอการดำเนิน
ชีวิตของทุกคน เพราะเปน
การเพิ่มรายไดใหกับตนเอง 
และครอบครัว ซึ่งปจจุบัน

เทคโนโลยีไดพัฒนาไปอยาง
รวดเร็ว เกิดนวัตกรรมขึ้น

อยางหลากหลายตลอดเวลา 
ซึ่งสงผลตอตลาดแรงงานและ
การประกอบอาชีพเพราะมี
การแขงขันกันสูง ดังนั้นเรา
จึงตองมีการเตรียมความ

พรอมในการเลือกสาขาที่จะ
เรียน ฝกฝนทักษะ 

ความสามารถของตนเองให
พรอมอยูเสมอ เพื่อจะได

ประกอบอาชีพท่ีตนเองถนัด
และมีความสนใจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
เพ่ือสรางความมั่นคงใหกับ

ชีวิตของตนเองและ
ครอบครัว 

 

๗ ๓๐ - กิจกรรมการจัด
จำหนายสินคาภายใน
สถานศึกษา 
 

ระหวางภาค ๑๘ ๘๐  
กลางภาค ๑ ๑๐ 
ปลายภาค ๑ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
ง ๒๑๑๐๒  การงานอาชีพ ๒     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  = ๘๐ : ๒๐       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ การรักษาดูแล
บาน 

ง. ๑.๑ ม. ๑/๑ 
         ม. ๑/๒ 
         ม. ๑/๓ 
 

การดูแลรักษาบานจะตองทำ
ตามข้ันตอนของกระบวนการ
ทำงาน และรูจักวางแผนการ
ทำงานบาน จึงจะทำใหการ

ทำงานนั้นสำเร็จตามเปาหมาย
ไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน การ

เลือกใชอุปกรณอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน ก็ควร

เลือกใชใหเหมาะสมกับงานหรือ
ผลิตภัณฑท่ีจะทำความสะอาด 
และควรดูแลรักษาใหถูกวิธี 
เพราะจะชวยใหอุปกรณมี

ระยะเวลาในการใชงานที่ยาวขึ้น 
สวนการจัดตกแตงหองตาง ๆ ก็
เปนสวนสำคัญที่จะทำใหบานนา

อยูอาศัย ทำใหสมาชิกมี
ความสุขเพลิดเพลินที่จะอาศัย

อยูในบาน 
 

๙ ๔๐ - กิจกรรม Cleaning 
home 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๒ อาหารกับการ
ดำรงชีวิต 

ง. ๑.๑ ม. ๑/๑ 
         ม. ๑/๒ 
         ม. ๑/๓ 
 

อาหารและโภชนาการเปน
สิ่งจำเปนของครอบครัว การ

บริโภคแตสิ่งที่ดีและมีประโยชน
จะสงผลดีตอสุขภาพ สมาชิกใน
ครอบครัวควรรวมกันดูแลเรื่อง
การรับประทานอาหาร โดยการ
จัดเมนูอาหารใหมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง ควรเลือกซ้ือ

อาหารที่สด ใหม สะอาด รูจัก
เลือกใชอุปกรณในการประกอบ
อาหาร การจัดตกแตงอาหารให

ดูนารับประทาน และการ
ใหบริการอาหารแกสมาชิกใน

ครอบครัว เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพอนามัย อันนำมาซึ่ง

สุขภาพที่ดีและสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว ถาพบผลผลิตทาง
การเกษตรที่ลนตลาด สามารถ
จัดการเพื่อยกระดับหรือเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคาดวยวิธีการ
ตางๆ ไมวาจะเปน การกวน 

การเชื่อม  
การทำเค็ม การฉาบ 

 

๙ ๔๐ - กิจกรรมอาหารกับ
การดำรงชีวิต 

ระหวางภาค ๑๘ ๘๐  
กลางภาค ๑ ๑๐ 
ปลายภาค ๑ ๑๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพ ๓     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  = ๘๐ : ๒๐       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

 
ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้ว ัด 
สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ ทักษะในการ
ทำงานเพ่ือการ
ดำรงชีวิต 
 

ง ๑.๑  ม.๒/๑ 
         ม.๒/๒ 

          ม.๒/๓ 
 

การทำงานท่ีเกี่ยวของกับการ
ดำรงชีวิตประจำวันใหมี
ประสิทธิภาพและประสบ

ผลสำเร็จตามเปาหมายที่วาง
ไวจะตองใชทักษะการ
แสวงหาความรู ทักษะ

กระบวนการแกปญหาในการ
ทำงาน และมีจิตสำนึกในการ
ทำงานและใชทรัพยากรใน

การปฏิบัติงานอยางประหยัด 
คุมคา 

 

 ๑๕ รายงาน เรื่อง 
ทักษะในการทำงานเพ่ือ
การดำรงชีวิต 
 

๒ การจัดและ
ตกแตงบานและ
บริเวณบาน 

ง ๑.๑  ม.๒/๑ 
         ม.๒/๒ 

          ม.๒/๓ 
 

การจัดและตกแตงบานและ
บริเวณบานจะตองใชทักษะ
การแสวงหาความรู ทักษะ
กระบวนการแกปญหา มี

จิตสำนึกในการทำงานและใช
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

อยางประหยัด คุมคา 
 

๔ ๑๕ การออกแบบการจัด
และตกแตงบานและ
บริเวณบาน 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๓ เคร ื ่องด ื ่ มและ
การบริการ 

ง ๑.๑  ม.๒/๑ 
         ม.๒/๒ 

          ม.๒/๓ 
 

การเตรียม ประกอบ จัด 
ตกแตงและบริการเครื่องดื่ม
จะตองใชทักษะการแสวงหา
ความรูเพื่อพัฒนาการทำงาน 
ทักษะกระบวนการแกปญหา  
มีจิตสำนึกในการทำงาน และ

ใชทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอยางประหยัด 

คุมคา 
 

๕ ๒๐ - Mind mappingการ
ประกอบ จัดตกแตง 
และบริการเครื่องด่ืม
เพ่ือสุขภาพ 
 

๔ งานชางในบาน ง ๑.๑  ม.๒/๑ 
         ม.๒/๒ 

          ม.๒/๓ 
 

การปฏิบัติงานชางพ้ืนฐานใน
บานจะตองใชทักษะการ

แสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาการทำงาน ทักษะ

กระบวนการแกปญหา สราง
จิตสำนึกท่ีดีในการทำงาน 
และใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด คุมคา 
 

๘ ๓๐ การปฏิบัติงานชาง 

ระหวางภาค ๒๐ ๘๐  
กลางภาค - - 
ปลายภาค - ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
ง ๒๒๑๐๒  การงานอาชีพ ๔     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  = ๘๐ : ๒๐       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ งานชางในบาน ง ๑.๑  ม. ๒/๑ 
         ม. ๒/๒ 
         ม. ๒/๓ 
 

การปฏิบัติงานชางพ้ืนฐานใน
บานจะตองใชทักษะการ

แสวงหาความรูเพื่อ
พัฒนาการทำงาน ทักษะ

กระบวนการแกปญหา สราง
จิตสำนึกท่ีดีในการทำงาน 
และใชทรัพยากรอยาง

ประหยัด คุมคา 
 

๔ ๑๐ - สำรวจอุปกรณท่ีชำรุด
ภายในบาน 
-  วางแผนการซอมแซม
อุปกรณตาง ๆ ในบาน 
 
 

๒ การประดิษฐของ
ใชของตกแตง
จากวัสดุใน
โรงเรียนหรือ
ทองถิ่น 

ง ๑.๑  ม. ๒/๑ 
         ม. ๒/๒ 
         ม. ๒/๓ 
 

การประดิษฐของใช ของ
ตกแตงจากวัสดุในโรงเรียน
หรือทองถ่ินจะตองใชทักษะ

การแสวงหาความรูเพ่ือ
พัฒนา การทำงาน ทักษะ
กระบวนการแกปญหา มี

จิตสำนึกในการทำงาน และ
ใชทรัพยากรอยางประหยัด 

คุมคา 
 

๖ ๒๐ - วัสดุในโรงเรียน
ทองถ่ินท่ีนำมาประดิษฐ
ของใชได 
- งานประดิษฐของใช
จากวัสดุในโรงเรียนหรือ
ทองถ่ิน 
 

๓ การเลี้ยงสัตวใน
บริเวณบาน 

ง ๑.๑  ม. ๒/๑ 
         ม. ๒/๒ 
         ม. ๒/๓ 
 

การเลี้ยงสัตวจะตองใชทักษะ
การแสวงหาความรูเพ่ือ
พัฒนาการทำงาน ทักษะ
กระบวนการแกปญหา มี

จิตสำนึกในการทำงาน และ
ใชทรัพยากรอยางประหยัด 

คุมคา 
 

๔ ๑๐ - แผนภาพความคิด
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงใน
บาน 
- วางแผนในการเลี้ยง
สัตวเลี้ยง 
 
 



104 

 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๔ การเสริมสราง
ประสบการณ
เพื่อการเขาสู
อาชีพ 

ง ๒.๑  ม. ๒/๑ 
         ม. ๒/๒ 
         ม. ๒/๓ 
 

การเสริมสรางประสบการณ
เพ่ือการเขาสูอาชีพจะตองมี
การเสริมสรางประสบการณ
อาชีพ เตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
และมีทักษะพ้ืนฐานที่จำเปน
สำหรับการประกอบอาชีพ 

๕ ๒๐ - แผนภาพความคิด
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงใน
บาน 
-  วางแผนในการเลี้ยง
สัตวเลี้ยง 
 
 

ระหวางภาค ๑๙ ๘๐  
กลางภาค - - 
ปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพ ๕     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  = ๘๐ : ๒๐       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 

 
ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/

ตัวชี้ว ัด 
สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           

  (ชม.) 
คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ การทำงานเพื่อ
การดำรงชีพ 

ง ๑.๑  ม. ๓/๒ 
         ม. ๓/๓ 
 

การทำงานเพ่ือการดำรงชีพ
จะตองใชทักษะในการทำงาน
รวมกันอยางมีคุณธรรม และ
ทักษะการจัดการเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 

 

๒ ๑๐ การเสนอผลงาน
ประดิษฐ 
 

๒ ผาและการตัด
เย็บ 

ง ๑.๑  ม. ๓/๑ 
         ม. ๓/๒ 
         ม. ๓/๓ 
 

การดูแลรักษา ซอมแซม 
ดัดแปลง ตกแตง และตัดเย็บ
เสื้อผาจะตองทำงานอยางเปน
ขั้นตอนมีประสิทธิภาพ โดยใช
ทักษะในการทำงานรวมกัน

อยางมีคุณธรรม และทักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดลอม 
 

๘ ๓๐ การสาธิตการปฏิบัติ
กิจกรรมงานผา 

๓ อาหารประเภท
สำรับ 

ง ๑.๑  ม. ๓/๑ 
         ม. ๓/๒ 
         ม. ๓/๓ 
 

การประกอบอาหารประเภท
สำรับจะตองดำเนินการอยาง

เปนข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะในการทำงานรวมกัน

อยางมีคุณธรรม และทักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดลอม 
 

๖ ๒๕ - รายการอาหารและ
คุณคาทางโภชนาการ 
- การจัดและตกแตง
อาหารประเภทสำรับ 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๔ การขยายพ ันธุ
พืช 

ง ๑.๑  ม. ๓/๑ 
         ม. ๓/๒ 
         ม. ๓/๓ 
 

การขยายพันธุพืชจะตองใช
ขั้นตอนการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ ทักษะการทำงาน
รวมกันอยางมีคุณธรรม และ
ทักษะการจัดการเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 

 

๔ ๑๕ การสาธิตวิธีการ
ขยายพันธุพืช 

 

ระหวางภาค ๒๐ ๘๐  
กลางภาค - - 
ปลายภาค - ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

  



107 

 

ตารางโครงสรางรายวิชาและวางแผนการประเมิน 
ง ๒๓๑๐๒  การงานอาชีพ ๖     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 
สัดสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค  = ๘๐ : ๒๐       เวลา ๒๐ ชั่วโมง  จำนวน ๐.๕ หนวยกิต 
 

ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๑ อาหารประเภท
สำรับ 

ง ๑.๑  ม.๓/๑ 
         ม.๓/๒ 
         ม.๓/๓ 
 

การประกอบอาหารประเภท
สำรับจะตองดำเนินการอยาง

เปนข้ันตอนและมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะในการทำงานรวมกัน

อยางมีคุณธรรม และทักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดลอม 
 

๕ ๑๐ - การวางแผนในการจัด
อาหารประเภทสำรับ 
- ปฏิบัติการจัดอาหาร
ประเภทสำรับ 
 

๒ การประดิษฐ
บรรจุภัณฑจาก
วัสดุธรรมชาติ 

ง ๑.๑  ม.๓/๑ 
         ม.๓/๒ 
         ม.๓/๓ 
 

การประดิษฐบรรจุภัณฑจาก
วัสดุธรรมชาติจะตองใชขั้นตอน

การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทักษะในการทำงานรวมกัน

อยางมีคุณธรรม และทักษะการ
จัดการเพื่อการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดลอม 
 

๕ ๒๐ - แผนภาพความคิดวัสดุ
ธรรมชาติที่นำมา
ประดิษฐเปนบรรจุ
ภัณฑ 
- ออกแบบบรรจุภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาต ิ
 

๓ การขยายพันธุ
พืช 

ง ๑.๑  ม.๓/๑ 
         ม.๓/๒ 
         ม.๓/๓ 
 

การขยายพันธุพืชจะตองใช
ขั้นตอนการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ ทักษะการทำงาน
รวมกันอยางมีคุณธรรม และ
ทักษะการจัดการเพื่อการ

ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอม 

 

๓ ๑๐ - อธิบายวิธีการ
ขยายพันธุพืชแตละ
ชนิด 
- ปฏิบัติการขยายพันธุ
พืช 
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ที่ หนวยการเรียนรู มาตรฐาน/
ตัวชี้ว ัด 

สาระสำคัญ/มโนทัศนสำคัญ เวลา           
  (ชม.) 

คะแนน ภาระงาน/ชิ้นงาน 

๔ งานธุรกิจ ง ๑.๑  ม.๓/๑ 
         ม.๓/๒ 
         ม.๓/๓ 
 

งานธุรกิจจะตองใชขั้นตอนการ
ทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ ทักษะ
ในการทำงานรวมกันอยางมี

คุณธรรม และทักษะการจัดการ
เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 

 

๓ ๑๐ - อธิบายความหมาย
และประโยชนของงาน
ธุรกิจ 
- แผนภาพความคิด
เก่ียวกับงานธุรกิจ 
 

๕ งานอาชีพ ง ๒.๑  ม.๓/๑ 
         ม.๓/๒ 
         ม.๓/๓ 
 

การประกอบอาชีพจะตองมี
ความรอบรูในการหางานดวย
วิธีการที่หลากหลาย สามารถ
วิเคราะหแนวทางเขาสูอาชีพท่ี
มั่นคง และประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพไดสอดคลอง
กับความรู ความถนัด และความ

สนใจของตนเอง 
 

๓ ๑๐ - การหางานหรือ
ตำแหนงที่วาง 
- วิเคราะหแนวทางการ
ประกอบอาชีพ 
 

ระหวางภาค ๑๙ ๘๐  
กลางภาค - - 
ปลายภาค ๑ ๒๐ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
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คณะผูจัดทำ 
 

๑. นายพรเทพ  ศรีจักร   ประธานคณะทำงาน 

๒. นายเอกสิทธิ์ โอตะแปง  รองประธานคณะทำงาน 

๓. นายพิศาล  ฟองนิ้ว   กรรมการ 

๔. นางพรทิพย  วงคตะวัน  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


