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วสัิยทศัน์   
 

หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม 
 ชั%นประถมศึกษาปีที& 1-6 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนทุกคน ซึ& งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที&มีความสมดุลทั%งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม             
มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั&นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   มีความรู้และทกัษะพื%นฐาน รวมทั%ง เจตคติ ที&จาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพื%นฐานความเชื&อว่า     
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
 

หลกัการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน มีหลกัการที&สาํคญั  ดงันี%  

              1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื&อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้
เป็นเป้าหมายสําหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื%นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื&อปวงชน ที&ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที&สนองการกระจายอาํนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ&น 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั%งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           
การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาที&เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
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จุดหมาย 
 
             หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน   มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพื&อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เมื&อจบ
การศึกษาขั%นพื%นฐาน   ดงันี%  

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที&พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที&ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื&อสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที&ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาํลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั&นในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ&งแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที&มุ่งทาํประโยชน์และสร้างสิ&งที&ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     

 

สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที&กําหนด ซึ& งจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  และคุณลักษณะอัน           
พึงประสงค ์ ดงันี%  

 สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงันี%  
 1. ความสามารถในการสื+อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื&อแลกเปลี&ยนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคมรวมทั%งการเจรจาต่อรอง
เพื&อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื&อสาร ที&มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที&มีต่อ
ตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื&อนาํไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื&อการตดัสินใจเกี&ยวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที&เผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื%นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
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ความสัมพนัธ์และการเปลี&ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจที&มีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงผลกระทบที&
เกิดขึ%นต่อตนเอง สังคมและสิ&งแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวติ   เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น 
การดาํเนินชีวติประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเนื&อง  การทาํงาน และการอยู่
ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปลี&ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการ
รู้จกัหลีกเลี&ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงคที์&ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอื้&น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีดา้น   
ต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื&อการพฒันาตนเอง  และสังคม ในด้านการเรียนรู้       
การสื&อสาร การทาํงาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

เพื&อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้&นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงันี%  
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซื&อสัตยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมั&นในการทาํงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

สาระที+ 1 การดํารงชีวติและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1   เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ          
การจดัการ   ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และ
ทกัษะ  การแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มี
จิตสํานึกในการใช้พลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดล้อม   เพื&อการดาํรงชีวิต
และครอบครัว  

สาระที+  2  การออกแบบและเทคโนโลยี  

มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ& งของ
เครื&องใชห้รือวธีิการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ 
เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วน
ร่วมในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

สาระที+ 3   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร  
มาตรฐาน ง 3.1          เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล 
การเรียนรู้  การสื&อสาร  การแก้ปัญหา  การทาํงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม  
สาระที+  4   การอาชีพ  
มาตรฐาน  ง 4.1        เข้าใจ มีทักษะที&จ ําเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้

เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 
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โครงสร้างเวลาเรียน 

 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน กาํหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดงันี%  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดบัมัธยมศึกษา         

ตอนปลาย 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 – 6 

���� กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

     วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สงัคมศึกษา ศาสนา  
    และวฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

    สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3นก.) 

    ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

240 
(6 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื;นฐาน) 
800 800 800 800 800 800 800 840 

(21 นก.) 
840 

(21 นก.) 
1,560 

(39 นก.) 

� กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

�ร า ย วิ ช า  / กิ จ ก ร ร ม ที�

ส ถ า น ศึ ก ษ า จั ด เ พิ� ม เ ติ ม          

ตามความพร้อมและจดุเน้น   
 

ปีละไม่เกิน 80 ชั&วโมง ปีละไม่เกิน 240 ชั&วโมง 
ไม่นอ้ยกว่า 1,560

ชั&วโมง 

รวมเวลาเรียนทั;งหมด ไม่เกนิ  1,000 ชั+วโมง/ปี ไม่เกนิ 1,200 ชั+วโมง/ปี 

รวม 3  ปี 

ไม่น้อยกว่า 

3,600 ชั+วโมง 
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ทาํไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที&ช่วยพฒันาให้ผูเ้รียน                      
มีความรู้  ความเขา้ใจ   มีทกัษะพื%นฐานที&จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต    และรู้เท่าทนัการเปลี&ยนแปลง     
สามารถนาํความรู้เกี&ยวกบัการดาํรงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน            
อยา่งมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการทาํงาน  และมีเจตคติที&ดีต่อการทาํงาน  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุข   

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพื&อให้มี
ความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการทาํงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       การศึกษา
ต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสาํคญั  ดงันี%    

• การดํารงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี&ยวกบัการทาํงานในชีวิตประจาํวนั             
การช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจที&พอเพียง   ไม่ทาํลายสิ&งแวดลอ้ม   
เน้นการปฏิบติัจริงจนเกิดความมั&นใจและภูมิใจในผลสําเร็จของงาน  เพื&อให้คน้พบความสามารถ                
ความถนดั  และความสนใจของตนเอง 

• การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระเกี&ยวกบัการพฒันาความสามารถของ
มนุษย์อย่างสร้างสรรค์   โดยนําความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ& งของเครื& องใช ้ 
วธีิการ  หรือเพิ&มประสิทธิภาพในการดาํรงชีวติ 

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสาร   เป็นสาระเกี&ยวกับกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อสื&อสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ  การ
แกปั้ญหาหรือ          การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสาร 

• การอาชีพ    เป็นสาระเกี&ยวกบัทกัษะที&จาํเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสําคญัของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที&ดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
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คุณภาพผู้เรียน 

จบชั;นประถมศึกษาปีที+ 3 

• เขา้ใจวธีิการทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ
เครื& องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทํางาน มีลักษณะนิสัยการทํางาน                           
ที&กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยดั  ปลอดภยั  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ&งแวดลอ้ม 

• เขา้ใจประโยชน์ของสิ&งของเครื&องใช้ในชีวิตประจาํวนั  มีความคิดในการแกปั้ญหา
หรือสนองความตอ้งการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย  
โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลย ีไดแ้ก่ กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งถูกวิธี  
เลือกใช้สิ&งของเครื&องใช้ ในชีวิตประจาํวนัอย่างสร้างสรรค์และมีการจดัการสิ&งของเครื&องใช้ดว้ยการนาํ
กลบัมาใชซ้ํ% า    

• เขา้ใจและมีทกัษะการคน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั%นตอน การนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ 
และวธีิดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จบชั;นประถมศึกษาปีที+ 6 

• เข้าใจการทาํงานและปรับปรุงการทาํงานแต่ละขั%นตอน มีทกัษะการจดัการ ทกัษะ                  
การทาํงานร่วมกนั ทาํงานอยา่งเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค ์มีลกัษณะนิสัยการทาํงานที&ขยนั 
อดทน รับผดิชอบ ซื&อสัตย ์มีมารยาท และมีจิตสาํนึกในการใชน้ํ%า ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

•   เขา้ใจความหมาย  วิวฒันาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี  มีความคิดในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการอยา่งหลากหลาย  นาํความรู้และ
ทกัษะการสร้างชิ%นงานไปประยกุตใ์นการสร้างสิ&งของเครื&องใชต้ามความสนใจอยา่งปลอดภยั โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กาํหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3  มิติ หรือแผนที&ความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้
เทคโนโลยใีนชีวิตประจาํวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม และมีการจดัการเทคโนโลยีดว้ยการแปร
รูปแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

 • เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาเบื%องตน้ มีทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล เก็บ
รักษา ขอ้มูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร นาํเสนอขอ้มูล และสร้างชิ%นงานอยา่งมีจิตสํานึกและ
รับผดิชอบ 

•   รู้และเขา้ใจเกี&ยวกบัอาชีพ รวมทั%งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที&สัมพนัธ์กบั
อาชีพ  
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ตัวชี;วดัชั;นปี  

 

สาระที+ 1  การดํารงชีวติและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1    เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะการ

จดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   ทกัษะการทาํงานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหา
ความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสํานึกในการใช้พลงังาน  
ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม   เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว  

 
ตัวชี;วดัชั;นปี 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1. บอกวธีิการ
ทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเอง  
2. ใชว้สัดุ
อุปกรณ์และ
เครื&องมือง่ายๆ
ในการทาํงาน
อยา่งปลอดภยั 
3.  ทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเอง
อยา่ง
กระตือรือร้น 
และตรงเวลา 
 

1. บอกวธีิการ
และประโยชน์
การทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
2. ใชว้สัดุ 
อุปกรณ์และ
เครื&องมือใน           
การทาํงานอยา่ง    
เหมาะสมกบังาน
และประหยดั 
3. ทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
อยา่งปลอดภยั  

1.อธิบายวธีิการ
และประโยชน ์
การทาํงาน 
เพื&อช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว 
และส่วนรวม 
2 ใชว้สัดุ 
อุปกรณ์และ
เครื&องมือตรง
กบัลกัษณะงาน 
3. ทาํงานอยา่ง
เป็นขั%นตอน 
ตามกระบวนการ
ทาํงานดว้ย 
ความสะอาด
ความรอบคอบ 
และอนุรักษ์
สิ&งแวดลอ้ม 
 
 
 
 

1. อธิบาย
เหตผุลใน 
การทาํงาน 
ใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
2. ทาํงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
ที&วางไว ้
อยา่งเป็น
ขั%นตอน  
ดว้ยความขยนั 
อดทน
รับผิดชอบ  และ
ซื&อสตัย ์
3. ปฏิบติัตน
อยา่งมีมารยาท
ในการทาํงาน 
4. ใชพ้ลงังาน
และทรัพยากร   
ในการทาํงาน 
อยา่งประหยดั  
และคุม้ค่า 

1.อธิบายเหตผุล
ในการทาํงาน 
แต่ละขั%นตอน
ถูกตอ้งตาม
กระบวนการ
ทาํงาน 
2. ใชท้กัษะ 
การจดัการใน
การทาํงาน  
อยา่งเป็นระบบ 
ประณีตและ 
มีความคิด
สร้างสรรค ์
3.  ปฏิบติัตน
อยา่งมีมารยาท
ในการทาํงาน
กบัสมาชิก 
ในครอบครัว    
4.มีจิตสาํนึกใน
การใชพ้ลงังาน
และทรัพยากร
อยา่งประหยดั
และคุม้ค่า  

1. อภิปราย
แนวทางใน 
การทาํงานและ
ปรับปรุง 
การทาํงาน 
แต่ละขั%นตอน 
2. ใชท้กัษะ 
การจดัการใน
การทาํงานและ
ทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนั   
3. ปฏิบติัตน
อยา่งมีมารยาทใน
การทาํงานกบั
ครอบครัวและ
ผูอื้&น 

 
สาระที+  2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ี ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้

หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม   สิ&งแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการ
จดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 
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ตัวชี;วดัชั;นปี 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

- 
 

1. บอก
ประโยชนข์อง
สิ&งของ
เครื&องใชใ้น    
ชีวิตประจาํวนั 
2. สร้างของเล่น
ของใชอ้ยา่งง่าย
โดยกาํหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล   
ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง  
2  มิติ ลงมือ
สร้าง และ
ประเมินผล 
3. นาํความรู้
เกี&ยวกบัการใช ้
อุปกรณ์  
เครื&องมือ         
 ที&ถกูวิธีไป
ประยกุตใ์ชใ้น 
การสร้าง 
ของเล่น  ของใช้
อยา่งง่าย 
4. มีความคิด
สร้างสรรค ์            
อยา่งนอ้ย                   
1  ลกัษณะ             
ในการแกปั้ญหา
หรือสนอง              
ความตอ้งการ 

1. สร้างของเล่น
ของใชอ้ยา่งง่าย
โดยกาํหนด 
ปัญหาหรือ
ความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล   
ออกแบบ              
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็น
ภาพร่าง 2 มิติ 
ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล 
2.  เลือกใช้
สิ&งของ
เครื&องใชใ้น
ชีวิต  
ประจาํวนัอยา่ง
สร้างสรรค ์
3. มีการจดัการ
สิ&งของเครื&องใช้
ดว้ยการนาํ
กลบัมาใชซ้ํ% า 

- 
 
 
 
 

1. อธิบาย
ความหมายและ
ววิฒันาการของ 
 เทคโนโลย ี
2. สร้างสิ&งของ
เครื&องใชต้าม
ความสนใจ 
อยา่งปลอดภยั 
โดยกาํหนด
ปัญหา   หรือ
ความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล   
เลือกวธีิการ 
ออกแบบ                
โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็น
ภาพร่าง 3 มิติ   
ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล 

3. นาํความรู้
และทกัษะการ
สร้างชิ%นงานไป 
ประยกุตใ์น 
การสร้าง 
สิ&งของเครื&องใช ้
4. มีความคิด
สร้างสรรค ์             
อยา่งนอ้ย                  
2  ลกัษณะ                     
ในการแกปั้ญหา
หรือสนอง             
ความตอ้งการ 
5. เลือกใช้
เทคโนโลยใีน
ชีวติประจาํวนั
อยา่งสร้างสรรค์
ต่อชีวติ สงัคม 
และมีการ
จดัการ สิ&งของ
เครื&องใช ้ดว้ย          
การแปรรูป   
แลว้ นาํกลบัมา 
ใชใ้หม่ 

 1. อธิบาย
ส่วนประกอบ
ของระบบ
เทคโนโลย ี
2.  สร้างสิ&งของ
เครื&องใชต้าม 
ความสนใจ  
อยา่งปลอดภยั  
โดยกาํหนดปัญหา  
หรือความตอ้งการ
รวบรวมขอ้มูล           
เลือกวธีิการ   
ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง 3 มิติ 
หรือแผนที&
ความคิด   ลงมือ
สร้าง และ 
ประเมินผล 
3. นาํความรู้
และทกัษะ              
การสร้าง
ชิ%นงานไป
ประยกุตใ์นการ
สร้างสิ&งของ
เครื&องใช ้

 



 

 

14 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+ 3  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร  

มาตรฐาน ง 3.1     เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล การ
เรียนรู้  การสื&อสาร  การแกปั้ญหา  การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

    ตัวชี;วดัชั;นปี 
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

1.  บอกขอ้มูล 

ที&สนใจและ
แหล่งขอ้มูล 

ที&อยูใ่กลต้วั  
2. บอกประโยชน์
ของอปุกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

1. บอก
ประโยชน ์

ของขอ้มูลและ
รวบรวมขอ้มูล 

ที&สนใจจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ  
ที&เชื&อถือได ้

2. บอก
ประโยชน์และ
การรักษา
แหล่งขอ้มูล 
3. บอกชื&อและ
หนา้ที&ของ
อุปกรณ์พื%นฐาน
ที&เป็นส่วนประกอบ
หลกัของ
คอมพิวเตอร์ 

1. คน้หาขอ้มูล 
อยา่งมีขั%นตอน
และนาํเสนอ
ขอ้มูลใน
ลกัษณะต่างๆ  
2.  บอกวธีิดูแล
และรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

1. บอกชื&อและ
หนา้ที&ของ
อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
2. บอกหลกัการ
ทาํงานเบื%องตน้  
ของ
คอมพิวเตอร์  
3.  บอก
ประโยชน์และ
โทษจากการใช้
งาน
คอมพิวเตอร์ 
4. ใชร้ะบบ 
ปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์   
เพื&อการทาํงาน 
5. สร้างภาพ
หรือชิ%นงานจาก
จินตนาการโดย
ใชโ้ปรแกรม
กราฟิกดว้ย
ความรับผิดชอบ 
 

1. คน้หา  
รวบรวมขอ้มูล
ที&สนใจและ  
เป็นประโยชน์  
จากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ที&เชื&อถือ
ไดต้รงตาม
วตัถุประสงค ์  
2. สร้างงาน
เอกสารเพื&อใช้
ประโยชน ์

ใน
ชีวติประจาํวนั
ดว้ยความ
รับผดิชอบ 
 
  

1. บอกหลกัการ
เบื%องตน้ของ 
การแกปั้ญหา 
2. ใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การคน้หาขอ้มูล 
3. เก็บรักษา
ขอ้มูลที&เป็น
ประโยชน ์

ในรูปแบบต่างๆ 

4. นาํเสนอ
ขอ้มูลใน
รูปแบบที&
เหมาะสมโดย  
เลือกใช้
ซอฟตแ์วร์
ประยกุต ์
5. ใช้
คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้าง
ชิ%นงานจาก
จินตนาการหรือ
งานที&ทาํใน
ชีวติประจาํวนั 
อยา่งมีจิตสาํนึก  
และความ
รับผิดชอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+  4     การอาชีพ  

มาตรฐาน  ง 4.1  เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยี
เพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 

 
ตัวชี;วดัชั;นปี 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

- 
 

- -  1. อธิบาย
ความหมายและ
ความสาํคญัของ
อาชีพ 

1. สาํรวจขอ้มูล 

ที&เกี&ยวกบัอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน 

2. ระบุความ
แตกต่างของ
อาชีพ 

1.สาํรวจตนเอง
เพื&อวางแผนใน
การเลือกอาชีพ 

2. ระบุความรู้
ความสามารถและ
คุณธรรม 

ที&สมัพนัธ์กบั
อาชีพที&สนใจ   

 

ตัวชี;วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 1 

สาระที+   1      การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม  เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกวธีิการทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเอง    
2. ใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื&องมือง่าย ๆ  
ในการทาํงานอยา่งปลอดภยั                               
3.  ทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเองอยา่ง
กระตือรือร้นและตรงเวลา 

 

 

•  การทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเอง  เช่น 
-   การแต่งกาย 
-  การเก็บของใช ้ 
-   การหยบิจบัและใชข้องใชส่้วนตวั   
- การจดัโตะ๊ ตู ้ ชั%น          

•  การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื&องมือง่าย ๆ                 
ในการทาํงานอยา่งปลอดภยั   เช่น 
 -  การทาํความคุน้เคยการใชเ้ครื&องมือ    
 -  การรดนํ%าตน้ไม ้



 

 

16 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  -  การถอนและเก็บวชัพืช 
      -  การพบักระดาษเป็นของเล่น                         

 

สาระที+   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม 

 ในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- - 

 

สาระที+  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การสื&อสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกขอ้มูลที&สนใจและแหล่งขอ้มูล
ที&อยูใ่กลต้วั  

 
 

•   ข้อ มู ล ข อ ง สิ& ง ที& ส น ใ จ อ า จ เ ป็ น ข้อ มู ล
เกี&ยวกับ บุคคล สัตว์ สิ& งของ เรื& องราว และ
เหตุการณ์ต่างๆ  

•   แ ห ล่ ง ข้อ มู ล ที& อ ยู่ ใ ก ล้ ตัว  เ ช่ น  บ้ า น 
ห้องสมุด ผู ้ปกครอง ครู  หนัง สือพิมพ ์
รายการโทรทศัน์ 

2. บอกประโยชน์ของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

• อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  เ ช่ น  
คอมพิวเตอร์  วิทยุ  โทรทศัน์  กลอ้งดิจิตลั  
โทรศพัทมื์อถือ   

• ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  เช่น  ใชใ้นการเรียน  
ใชว้าดภาพ  ใชติ้ดต่อสื&อสาร 

 



 

 

17 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1    เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- - 

 

ตัวชี;วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 2 

สาระที+   1      การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม  เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกวธีิการและประโยชน์การทาํงาน     
เพื&อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 
 2. ใชว้สัดุ  อุปกรณ์   และเครื&องมือ                          
ในการทาํงานอยา่งเหมาะสมกบังานและ
ประหยดั 
 3. ทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยา่งปลอดภยั 

•   การทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เช่น  
-  บทบาทและหนา้ที&ของสมาชิกในบา้น 
-  การจดัวาง  เก็บเสื%อผา้  รองเทา้  
-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบา้น 
-  การลา้งจาน                          

•   การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื&องมือ   เช่น 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกลา้ 
-  การทาํของเล่น     
      -  การประดิษฐข์องใชส่้วนตวั                                          

 

 

 



 

 

18 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม 

 ในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. บอกประโยชน์ของสิ&งของเครื&องใชใ้น
ชีวติประจาํวนั 

 2. สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย     โดย
กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวม
ขอ้มูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง  2 มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 3. นาํความรู้เกี&ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ 
เครื&องมือที&ถูกวธีิไปประยกุตใ์ชใ้น    การ
สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย 
 4. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย  
 1  ลกัษณะ  ในการแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการ  

• สิ&งของเครื&องใชใ้นชีวิตประจาํวนั ถูกสร้างมาใหมี้
รูปร่างที&แตกต่างกนัตามหนา้ที&ใชส้อย   เช่น แปรงสีฟัน 
หมอ้หุงขา้ว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็นตน้ ซึ& งมี
ประโยชน์ในการทาํใหค้วามเป็นอยูข่องมนุษยดี์ขึ%น  ทาํ
กิจกรรมต่างๆ  ไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ%น     

• การสร้างของเล่น  หรือของใช ้ อยา่งเป็นขั%นตอน
ตั%งแต่กาํหนดปัญหา  หรือ  ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  
ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2  มิติ   
ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทาํใหผู้เ้รียนทาํงาน
อยา่งเป็นกระบวนการ 
• ภาพร่าง  2  มิติ   หรือ  ภาพ   2   มิติ  ประกอบดว้ย 
ดา้นกวา้ง และดา้นยาว 

•  การใชอุ้ปกรณ์ เครื&องมือ  เช่น  กรรไกร              ไม้
บรรทดั    ควรใชใ้ห้เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภท
ของการทาํงาน   หากนาํมาใช ้  โดยขาดความระมดัระวงั  
ไม่รู้วธีิการใช ้         ที&ถูกตอ้ง  จะทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ตนเองและความเสียหายกบัชิ%นงานที&ทาํ   ดงันั%น การใช้
อุปกรณ์ เครื&องมือที&ถูกวธีิ   จะทาํใหเ้กิด     ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 
• ความคิดสร้างสรรคมี์ 4 ลกัษณะ ประกอบดว้ย
ความคิดริเริ&ม  ความคล่องในการคิด ความ 
   ยดืหยุน่ในการคิด   และความคิดละเอียดลออ 

 

 

 



 

 

19 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การสื&อสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกประโยชน์ของขอ้มูลและ
รวบรวมขอ้มูลที&สนใจจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ที&เชื&อถือได ้
 

•   ขอ้มูลบางอยา่งมีประโยชน์ในการดาํเนิน
ชีวติตอ้งพิจารณาก่อนนาํไปใช ้

•   แหล่งขอ้มูลที&เชื&อถือไดเ้ป็นแหล่งขอ้มูลที&
มีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งมีหลกัเกณฑ ์         
มีเหตุผลและ มีการอา้งอิง  เช่น              

      -   แหล่งขอ้มูลของทางราชการ  
     -   แหล่งขอ้มูลจากผูเ้ชี&ยวชาญ  มี
ประสบการณ์ตรงและศึกษาในเรื&องนั%นๆ    

•   การรวบรวมขอ้มูลที&สนใจจากแหล่งขอ้มูล
หลายแหล่ง ที&เชื&อถือได ้ ช่วยใหไ้ดข้อ้มูล         
ที&ถูกตอ้งและสมบูรณ์มากขึ%น 

2. บอกประโยชน์และการรักษา
แหล่งขอ้มูล   

•   ประโยชน์ของแหล่งขอ้มูล 
•  การรักษาแหล่งขอ้มูล  เป็นการรักษาสภาพ

ของแหล่งขอ้มูลใหค้งอยูแ่ละใชง้านได้
นานๆ  เช่น  ไม่ขีดเขียนตามสถานที&ต่างๆ  
ปฏิบติัตามระเบียบการใชแ้หล่งขอ้มูล และ
ไม่ทาํใหแ้หล่งขอ้มูลเกิดความชาํรุดเสียหาย 

 3. บอกชื&อและหนา้ที&ของอุปกรณ์
พื%นฐานที&เป็นส่วนประกอบหลกัของ
คอมพิวเตอร์ 
 

•   คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า                  
ห น่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล  ห น่ ว ย ส่ ง อ อ ก  
ซึ& งการประมวลผลเป็นการกระทาํ(คาํนวณ 
เปรียบเทียบ)  กบัขอ้มูลที&รับเขา้มา 

•   อุปกรณ์พื%นฐานที&เป็นส่วนประกอบหลัก
ของคอมพิวเตอร์  มีดงันี%     

-   เมาส์  ทาํหนา้ที&  เลื&อนตวัชี% และคลิกคาํสั&ง    
-   แผงแป้นอกัขระ ทาํหนา้ที&รับขอ้ความ   
     สัญลกัษณ์และตวัเลข     
 



 

 

20 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 -   จอภาพ  ทาํหนา้ที&  แสดงขอ้ความ ภาพ    

-   ซีพีย ู ทาํหนา้ที&  ประมวลผลขอ้มูล 
-   ลาํโพง  ทาํหนา้ที&  ส่งเสียง 
-   เครื&องพิมพ์ ทาํหน้าที&  พิมพ์ขอ้ความ  ภาพ

ทางกระดาษ 
     -   อุปกรณ์เก็บขอ้มูล  เช่น แผน่บนัทึก ซีดี   
          หน่วยความจาํแบบแฟลช 

 

 

สาระที+   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1    เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 3 

สาระที+   1      การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม  เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 1.อธิบายวธีิการและประโยชน์ 
การทาํงาน เพื&อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และส่วนรวม 
 2 ใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื&องมือ  ตรงกบั
ลกัษณะงาน 
 3.ทาํงานอยา่งเป็นขั%นตอนตามกระบวนการ
ทาํงานดว้ยความสะอาด      ความรอบคอบ   
และอนุรักษสิ์&งแวดลอ้ม 

•  การทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  
และส่วนรวม   เช่น 
-  การเลือกใชเ้สื%อผา้ 
-  การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
-  การทาํความสะอาดรองเทา้ กระเป๋า

นกัเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถู  บา้นเรือน 
-  การทาํความสะอาดห้องเรียน                    

•   การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และเครื&องมือ   เช่น 
-  การปลูกผกัสวนครัว 
-  การบาํรุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใชส่้วนตวั 
-  การประดิษฐข์องใชใ้นโอกาสต่างๆ   

โดยใชว้สัดุในทอ้งถิ&น                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม 

 ในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่าย                     
โดยกาํหนด ปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ                     
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง                
2 มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 2.  เลือกใชสิ้&งของเครื&องใชใ้น
ชีวติประจาํวนัอยา่งสร้างสรรค ์
 3. มีการจดัการสิ&งของเครื&องใชด้ว้ยการ
นาํกลบัมาใชซ้ํ% า 

• การสร้างของเล่น หรือของใช ้อยา่งเป็น
ขั%นตอนตั%งแต่กาํหนดปัญหา หรือ                       
ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ               
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ                
ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทาํใหผู้เ้รียน
ทาํงานอยา่งเป็นกระบวนการ  

• ภาพร่าง  2 มิติ หรือภาพ  2 มิติ ประกอบดว้ย 
ดา้นกวา้ง และดา้นยาวเป็นการถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ  

• การเลือกใชสิ้&งของเครื&องใชอ้ยา่งสร้างสรรค์
เป็นการเลือกสิ&งของเครื&องใชที้&เป็นมิตร               
กบัชีวติ  สังคม  สิ&งแวดลอ้ม   

• การนาํสิ&งของเครื&องใชก้ลบัมาใชซ้ํ% า                     
เป็นส่วนหนึ&งของเทคโนโลยีสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การสื&อสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. คน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั%นตอน และ
นาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ 

 

•   ขั%นตอนการค้นหาข้อมูล  ประกอบด้วย  
การกาํหนดหวัขอ้ที&ตอ้งการคน้หา การเลือก
แหล่งขอ้มูล   การเตรียมอุปกรณ์  การคน้หา
แ ล ะ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล  ก า ร พิ จ า ร ณ า                   
การสรุปผล  

•   ก า ร นํ า เ ส น อ ข้ อ มู ล ส า ม า ร ถ ทํ า ไ ด ้                 
หลายลักษณะตามความเหมาะสม  เช่น  
นาํเสนอหนา้ชั%นเรียน  จดัทาํเอกสารรายงาน  
จดัทาํป้ายประกาศ  จดัทาํสื&อนาํเสนอด้วย
คอมพิวเตอร์   

2. บอกวธีิดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

•   วิ ธี ดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ      

     -    ศึกษาและปฏิบติัตามขั%นตอนการใชง้าน 
     -    ปฏิบติัตามระเบียบการใช้และการดูแล

รักษา 
 

สาระที+   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1    เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 4 

สาระที+   1      การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม  เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. อธิบายเหตุผลในการทาํงานใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 
 2. ทาํงานบรรลุเป้าหมายที&วางไว ้              
อยา่งเป็นขั%นตอน ดว้ยความขยนั อดทน
รับผดิชอบ และซื&อสัตย ์
 3. ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาท                          
ในการทาํงาน 
 4.ใชพ้ลงังานและทรัพยากร                         
ในการทาํงานอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 

•   การทาํงาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั   
-  การจดัตูเ้สื%อผา้  โตะ๊เขียนหนงัสือ และ
กระเป๋านกัเรียน 
-  การปลูกไมด้อก  หรือ ไมป้ระดบั 
-  การซ่อมแซมวสัดุ  อุปกรณ์  และเครื&องมือ 
-   การประดิษฐข์องใช ้ ของตกแต่งจากใบตอง 
และกระดาษ 
-  การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั                       

•   มารยาท  เช่น 
-  การตอ้นรับบิดามารดาหรือผูป้กครอง           
ในโอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใชห้อ้งเรียน  หอ้งนํ%า  และหอ้งส้วม               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม 

 ในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

- - 
 

สาระที+  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การสื&อสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. บอกชื&อและหนา้ที&ของอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

•   อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น  
-   กลอ้งดิจิตอล  ทาํหนา้ที&  บนัทึกภาพ 
-   สแกนเนอร์  ทาํหนา้ที& สแกนขอ้ความหรือ

ภาพที&อยูใ่นรูปสิ&งพิมพใ์หอ้ยูใ่นรูปขอ้มูล 
ดิจิตอล      

-  แผน่ซีดี  ทาํหนา้ที&  เก็บขอ้มูล      
 2. บอกหลกัการทาํงานเบื%องตน้ของ
คอมพิวเตอร์  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   หลกัการทาํงานเบื%องตน้ของคอมพิวเตอร์            
มีดงันี%   รับขอ้มูลเขา้โดยผา่นหน่วยรับเขา้แลว้ส่ง
ขอ้มลูไปจดัเกบ็ไวย้งัหน่วยความจาํ  จากนั%นส่ง
ขอ้มลูไปยงัหน่วยประมวลผลเพื&อผา่น
กระบวนการคาํนวณและเปรียบเทียบใหไ้ดผ้ล
ลพัธ์ตามตอ้งการ  ผลลพัธ์ ที&ได ้   จะถกูส่งไปยงั
หน่วยแสดงผล 

•   การจดัประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
หลกัการทาํงานเบื%องตน้ เช่น 

 -   อุปกรณ์รับขอ้มลู   เช่น  เมาส์  แผงแป้นอกัขระ 
 -   อุปกรณ์ประมวลผล   ไดแ้ก่  ซีพีย ู
 -   อุปกรณ์แสดงผล เช่น จอภาพ  ลาํโพง   
เครื&องพิมพ ์



 

 

26 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

•   ประโยชน์จากการใชง้านคอมพิวเตอร์    
-   ใชส้ร้างงาน  เช่น  จดัทาํรายงาน                

สร้างงาน  นาํเสนอ 
-   ใชติ้ดต่อสื&อสารและคน้หาความรู้   เช่น              

ส่ง  e-mail   คน้หาขอ้มูล   ศึกษาบทเรียน  
-   ใชเ้พื&อความบนัเทิง  เช่น เล่นเกม         ฟัง

เพลง  ดูภาพยนตร์  ร้องเพลง 

•   โทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
-   ต่อร่างกาย  เช่น การใชค้อมพิวเตอร์ติดต่อกนั

เป็นเวลานานเป็นผลเสียต่อสุขภาพ 
-   ต่อสังคม  เช่น การถูกล่อลวง การสูญเสีย  
         ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว 

 4. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื&อ
การทาํงาน   
 

•   ประเภทของซอฟตแ์วร์  ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์
ระบบ และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

•   การใชง้านระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
เบื%องตน้ เช่น การสร้าง  ลบ  เปลี&ยนชื&อ              
ยา้ยแฟ้มและโฟลเดอร์ 

 5. สร้างภาพหรือชิ%นงานจาก
จินตนาการโดยใชโ้ปรแกรมกราฟิกดว้ย
ความรับผดิชอบ 

•   การใช้โปรแกรมกราฟิกขั%นพื%นฐาน  เช่น        
การวาดภาพ  การระบายสี  การพิมพข์อ้ความ 

•   การสร้างภาพหรือชิ%นงานโดยใช้โปรแกรม
กราฟิก  เช่น  การวาดภาพประกอบการเล่า
นิ ท า น   โ ด ย ไ ม่ คั ด ล อ ก ผ ล ง า น ผู ้ อื& น                
ใช้ค ํา สุ ภ า พแ ล ะ ไม่ ส ร้า ง ค วา ม เ สีย ห า ย              
ต่อผูอื้&น 

 

 

สาระที+   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1    เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  อธิบายความหมายและความสาํคญั
ของอาชีพ 

•  ความหมายและความสาํคญัของอาชีพ 
           



 

 

27 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 5 

สาระที+   1      การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม  เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. อธิบายเหตุผลการทาํงานแต่ละ
ขั%นตอนถูกตอ้งตามกระบวนการทาํงาน 
 2. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน 
อยา่งเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค ์
 3.  ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทใน                  
การทาํงานกบัสมาชิกในครอบครัว    
 4. มีจิตสาํนึกในการใชพ้ลงังานและ
ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า                      
 
 

•  ขั%นตอนการทาํงาน  เช่น 
-  การซ่อมแซม ซกั ตาก  เก็บ  รีด  พบั เสื%อผา้ 
-  การปลูกพืช 
-  การทาํบญัชีครัวเรือน                   

•  การจดัการในการทาํงาน   เช่น 
-  การจดัโตะ๊อาหาร  ตูอ้าหาร  ตูเ้ยน็  และ
หอ้งครัว 
-  การทาํความสะอาดห้องนํ%าและหอ้งส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใชใ้นบา้น  
-  การประดิษฐข์องใช ้ของตกแต่งจากวสัดุ           
เหลือใชที้&มีอยูใ่นทอ้งถิ&น  
-  การจดัเก็บเอกสารสาํคญั 
-  การดูแลรักษาและใชส้มบติัส่วนตวั                  
สมาชิกในครอบครัว  และส่วนรวม                     

•  มารยาท    เช่น 
-  การทาํงานกบัสมาชิกในครอบครัว                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม 

 ในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  อธิบายความหมายและววิฒันาการ
ของเทคโนโลย ี
 2. สร้างสิ&งของเครื&องใชต้าม                
ความสนใจอยา่งปลอดภยั                     
โดยกาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือกวธีิการ ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3 มิติ 
ลงมือสร้าง และประเมินผล 
 3. นาํความรู้และทกัษะการสร้างชิ%นงาน
ไปประยกุตใ์นการสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
 4. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย            
2 ลกัษณะ ในการแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการ 
 5. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนชีวิตประจาํวนั
อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม และมี
การจดัการสิ&งของเครื&องใชด้ว้ยการ 
แปรรูป  แลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ 

• ความหมายของเทคโนโลยี คือการนาํความรู้ 
ทกัษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ&งของเครื&องใช ้ 
ผลิตภณัฑห์รือวธีิการ โดยผา่นกระบวนการ
เพื&อแกปั้ญหา  สนองความตอ้งการหรือ                
เพิ&มความสามารถในการทาํงาน ของมนุษย ์

• เทคโนโลยมีีที&มาที&แตกต่างกนัและ                          
มีการพฒันาเปลี&ยนแปลงตลอดเวลา  เรียกวา่
ววิฒันาการ  การศึกษาววิฒันาการเพื&อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา 

• การสร้างสิ&งของเครื&องใช ้ อยา่งเป็นขั%นตอน
ตั%งแต่กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือกวธีิการ ออกแบบ              
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ   ก่อน
ลงมือสร้าง  และประเมินผล ทาํใหผู้เ้รียน
ทาํงานอยา่งเป็นกระบวนการ  

• ภาพร่าง  3 มิติหรือภาพ  3 มิติ  ประกอบดว้ย 
ดา้นกวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง เป็นการ
ถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ 

• ทกัษะการสร้างชิ%นงาน  เป็นการฝึกฝนใน              
การใชอุ้ปกรณ์ เครื&องมือ  สร้างชิ%นงาน                       
จนสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ทาํให้เกิดความสามารถพื%นฐาน               
ในการสร้างชิ%นงาน  

• ความคิดสร้างสรรคมี์ 4 ลกัษณะ 
ประกอบดว้ยความคิดริเริ&ม ความคล่องใน 
      



 

 

29 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 การคิด ความยดืหยุน่ในการคิด  และความคิด
ละเอียดลออ 

• การเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคเ์ป็น                       
การเลือกใชเ้ทคโนโลยทีี&เป็นมิตรกบัชีวิต  
สังคม สิ&งแวดลอ้ม เช่น การใชเ้ทคโนโลยี
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

• การจดัการสิ&งของเครื&องใชด้ว้ยการแปรรูป
แลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ เป็นส่วนหนึ&งของ
เทคโนโลยสีะอาด 
 

 

สาระที+  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การสื&อสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. คน้หา  รวบรวมขอ้มูลที&สนใจ  และ
เป็นประโยชน์จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ    
ที&เชื&อถือไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•   การดาํเนินการเพื&อใหไ้ดข้อ้มูลตาม
วตัถุประสงค ์    มีขั%นตอนดงันี%    

    -   กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการ
ของสิ&งที&สนใจเพื&อกาํหนดขอ้มูลที&ตอ้งการ
คน้หา 
   -  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งขอ้มูลที&มี                   
ความน่าเชื&อถือ  
    - กาํหนดหวัขอ้ของขอ้มูลที&ตอ้งการคน้หา               
เตรียมอุปกรณ์ที&ตอ้งใชใ้นการคน้หา บนัทึก 
และเก็บขอ้มูล  
    -   คน้หาและรวบรวมขอ้มูล  
    -   พิจารณา เปรียบเทียบ ตดัสินใจ 
    -  สรุปผลและจดัทาํรายงานโดยมีการอา้งอิง         
แหล่งขอ้มูล 
    -   เก็บรักษาขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้านต่อไป   
 



 

 

30 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. สร้างงานเอกสารเพื&อใชป้ระโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัดว้ยความรับผิดชอบ 
 

•   การใชซ้อฟตแ์วร์ประมวลคาํขั%นพื%นฐาน    
     เช่น การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  
เอกสารการบนัทึกงานเอกสาร   

•   การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บตัรอวยพร    
ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอา้งอิง
แหล่งขอ้มูล ใชค้าํสุภาพ และ ไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูอื้&น 

 

สาระที+   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1    เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. สาํรวจขอ้มูลที&เกี&ยวกบัอาชีพต่าง ๆ        
ในชุมชน 
 2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

•  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  คา้ขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจา้ง 
-   รับราชการ  พนกังานของรัฐ 
-  อาชีพอิสระ             

•  ความแตกต่างของอาชีพ   
-  รายได ้
-   ลกัษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ                 

•  ขอ้ควรคาํนึงเกี&ยวกบัอาชีพ 
-  ทาํงานไม่เป็นเวลา 
-  การยอมรับนบัถือจากสังคม 
-  มีความเสี&ยงต่อชีวติสูง               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

ตัวชี;วดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 6 

สาระที+   1      การดํารงชีวติและครอบครัว  

มาตรฐาน ง  1. 1      เขา้ใจการทาํงาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการทาํงาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน   มีจิตสาํนึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และสิ&งแวดลอ้ม  เพื&อการดาํรงชีวติและครอบครัว 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. อภิปรายแนวทางในการทาํงานและ
ปรับปรุงการทาํงานแต่ละขั%นตอน 
 2. ใชท้กัษะการจดัการในการทาํงาน 
และมีทกัษะการทาํงานร่วมกนั 
 3. ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาท                    
ในการทาํงานกบัครอบครัวและผูอื้&น 

•  การทาํงานและการปรับปรุงการทาํงาน   
เช่น 
-  การดูแลรักษาสมบติัภายในบา้น 
-  การปลูกไมด้อก หรือ ไมป้ระดบั  หรือ              
ปลูกผกั หรือเลี%ยงปลาสวยงาม 
-  การบนัทึกรายรับ – รายจ่ายของหอ้งเรียน 
-  การจดัเก็บเอกสารการเงิน                             

•  การจดัการในการทาํงานและทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนั   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ จดัอาหาร ใหส้มาชิก                        
ในครอบครัว 
-  การติดตั%ง  ประกอบ ของใชใ้นบา้น 
-  การประดิษฐข์องใช ้ ของตกแต่งใหส้มาชิก        
ในครอบครัว  หรือเพื&อน ในโอกาสต่าง ๆ                       

 •  มารยาท   เช่น 
-   การทาํงานกบัสมาชิกในครอบครัวและผูอื้&น                      
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สาระที+   2      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  2. 1  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สังคม สิ&งแวดลอ้ม และมีส่วนร่วม 

 ในการจดัการเทคโนโลยทีี&ย ั&งยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 1. อธิบายส่วนประกอบของระบบ
เทคโนโลย ี
 2. สร้างสิ&งของเครื&องใชต้ามความสนใจ 
อยา่งปลอดภยั โดยกาํหนดปัญหา หรือ
ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือก
วธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง  3 มิติ  หรือแผนที&ความคิด  
ลงมือสร้าง และ ประเมินผล 
 3. นาํความรู้และทกัษะการสร้างชิ%นงาน
ไป ประยกุตใ์นการสร้างสิ&งของเครื&องใช ้
 

• ระบบเทคโนโลย ีประกอบดว้ย ตวัป้อน(Input)  
กระบวนการ (Process)   และผลลพัธ์(Output) 

• การสร้างสิ&งของเครื&องใช ้ อยา่งเป็นขั%นตอนตั%งแต่
กาํหนดปัญหา หรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล เลือก
วธีิการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  3 
มิติ  หรือแผนที&ความคิด  ก่อนลงมือสร้าง และ
ประเมินผล ทาํใหผู้เ้รียนทาํงานอยา่งเป็นกระบวนการ 

• ภาพร่าง  3 มิติ  ประกอบดว้ย  ดา้นกวา้ง                ดา้น
ยาว  และดา้นสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการ 

• แผนที&ความคิด เป็นการลาํดบัความคิดใหเ้ห็นเป็น
ขั%นตอน  และเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
รูปแบบหนึ&ง 

• ทกัษะการเจาะ เป็นความสามารถพื%นฐานในการสร้าง
ชิ%นงานอีกดา้นหนึ&ง  ซึ& งเกิดจากการฝึกฝนจนสามารถ
ปฏิบติังานไดค้ล่องแคล่ว รวดเร็ว 



 

 

33 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

สาระที+  3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การสื&อสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 1. บอกหลักการเบื%องต้นของการ
แกปั้ญหา 
 

•   หลกัการเบื%องตน้ของการแกปั้ญหา  
     -   พิจารณาปัญหา 
     -   วางแผนแกปั้ญหา 
     -   แกปั้ญหา 
     -   ตรวจสอบและปรับปรุง 

 2. ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

•   การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  
เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื& องคอมพิวเตอร์ 
คน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  คน้หาขอ้มูล
จากซีดีรอม 

 3. เก็บรักษาขอ้มูลที&เป็นประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ 

•   การเก็บรักษาขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ  
-   สาํเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 
-   สื&อบนัทึก   เช่น เทป แผน่บนัทึก ซีดีรอม   
     หน่วยความจาํแบบแฟลช 

 4.นาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบที&เหมาะสม                    
โดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุต ์
 

•   การจัดทําข้อมูล เพื&อการนํา เสนอต้อง
พิจารณารูปแบบของขอ้มูลให้เหมาะสมกบั
การสื&อความหมายที&เข้าใจง่ายและชัดเจน 
เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ  

•   การใช้ซอฟต์แวร์นาํเสนอ  เช่น  การสร้าง
สไลด ์ การตกแต่งสไลด ์การกาํหนดเทคนิค
พิเศษในการนาํเสนอ 

•   ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ห้
เหมาะสมกับรูปแบบการนํา เสนอ เช่น   
นาํเสนอรายงานเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์                  
ประมวลคาํ  นําเสนอแบบบรรยายโดยใช้
ซอฟตแ์วร์นาํเสนอ 
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ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ%นงานจาก
จิ น ต น า ก า ร ห รื อ ง า น ที& ท ํ า ใ น
ชีวิตประจําว ันอย่างมีจิตสํานึก  และ
ความรับผดิชอบ 

•   การสร้างชิ%นงานต้องมีการวางแผนงาน
และการออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์ 

• ใช้คอมพิว เตอร์ช่วยสร้างชิ%นงาน  เ ช่น            
แผ่นพับ  ป้ายประกาศ  เอกสารแนะนํา
ชิ% น ง า น   ส ไ ล ด์ นํา เ ส น อ ข้อ มู ล  โ ด ย มี                
การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ไม่คดัลอกผลงานผูอื้&น ใช้คาํสุภาพ
และไม่สร้างความเสียหายต่อผูอื้&น 

 

 

สาระที+   4        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  4. 1    เขา้ใจ มีทกัษะที&จาํเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้
เทคโนโลยเีพื&อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที&ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี;วดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1.  สาํรวจตนเองเพื&อวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
  2. ระบุความรู้  ความสามารถ   และ
คุณธรรมที&สัมพนัธ์กบัอาชีพที&สนใจ 
 
 
 

•  การสาํรวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทกัษะ 

•  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซื&อสัตย ์
-  ความขยนั  อดทน 
-   ความยติุธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างหลกัสูตร 

กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั;นประถมศึกษา 
 

ชั;นประถมศึกษาปีที+  1 
 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี1 รหสัวชิา  ง11101   1   ชั&วโมง / สัปดาห์   40  ชั&วโมง / ปี 
 

ชั;นประถมศึกษาปีที+  2 

 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี2 รหสัวชิา  ง12101    1  ชั&วโมง / สัปดาห์   40  ชั&วโมง / ปี 
 

ชั;นประถมศึกษาปีที+  3 

 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3  รหสัวชิา  ง13101   1   ชั&วโมง / สัปดาห์  40  ชั&วโมง / ปี 
 

ชั;นประถมศึกษาปีที+  4 

 การงานอาชีพ 1                          รหสัวชิา  ง14101   1   ชั&วโมง / สัปดาห์ 40  ชั&วโมง / ปี 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ  1            รหสัวชิา  ง14102   1    ชั&วโมง / สัปดาห์ 40  ชั&วโมง / ปี 
 

ชั;นประถมศึกษาปีที+  5 

 การงานอาชีพ  2                              รหสัวชิา  ง15101   1    ชั&วโมง / สัปดาห์  40 ชั&วโมง / ปี 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ  2                 รหสัวชิา  ง15102   1   ชั&วโมง / สัปดาห์ 40  ชั&วโมง / ปี 
 

ชั;นประถมศึกษาปีที+  6 
 การงานอาชีพ 3                                รหสัวชิา  ง16101   1   ชั&วโมง / สัปดาห์  40  ชั&วโมง / ปี 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ  3                 รหสัวชิา  ง16102   1    ชั&วโมง / สัปดาห์  40  ชั&วโมง / ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
รายวชิา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1     รหัสวชิา ง 11101 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 1         เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 
ศึกษาวธีิการทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเองในเรื&องการแต่งกาย การเก็บของใช ้การหยิบจบัและ

ใชข้องใชส่้วนตวั การจดัโต๊ะ ตู ้ชั%น รู้จกัใชว้สัดุอุปกรณ์เครื&องมือง่ายๆ ในการทาํงานอยา่งปลอดภยั
เช่น การทาํความคุน้เคยกบัการใชเ้ครื&องมือ การรดนํ% าตน้ไม ้การถอนและเก็บวชัพืช การพบักระดาษ
เป็นของเล่น ศึกษาขอ้มูลสิ&งที&สนใจเกี&ยวกบับุคคล สัตว ์ สิ&งของ เรื&องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ศึกษา
แหล่งขอ้มูลที&อยูใ่กลต้วั เช่น บา้น ห้องสมุด ผูป้กครอง ครู หนงัสือพิมพ ์รายการโทรทศัน์ มีความรู้
เกี&ยวกบัอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรทศัน์ กล้องดิจิตอล 
โทรศพัท์มือถือ รู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ใช้ในการเรียน การวาดภาพ                
การติดต่อสื&อสาร 

ฝึกทกัษะวธีิการช่วยเหลือตนเองและทกัษะกระบวนการทาํงานร่วมกนั    ฝึกใชว้สัดุอุปกรณ์
และเครื&องมือต่างๆในการทาํงานอยา่งปลอดภยั  บอกขอ้มูลของสิ&งที&สนใจ และแหล่งขอ้มูลที&อยูใ่กล้
ตวับอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียน   การวาดภาพ  และการ
ติดต่อสื&อสาร 

 มีความกระตือรือร้นและ ความตรงต่อเวลาเป็นลกัษณะนิสัยในการทาํงาน 
 

รหัสตัวชี;วดั 
ง 1.1 ป.1/1 , ง 1.1 ป1/2 , ง 1.1 ป.1/3 
ง 3.1 ป.1/1 , ง 3.1 ป1/2 

รวม 5   ตัวชี;วดั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

รายวชิา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2     รหัสวชิา ง 12101 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 2                 เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 

ศึกษาวธีิการทาํงานเพื&อช่วยเหลือตนเอง รู้บทบาทและหนา้ที&ของสมาชิกในบา้นเรื&องการ 
จดัวางเก็บเสื%อผา้ รองเทา้   การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร การกวาดบา้น การลา้งจาน มี
ความรู้ในการใช้วสัดุอุปกรณ์และเครื&องมือให้เหมาะสมกบังานช่วยให้ประหยดัและปลอดภยั   เช่น 
การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกลา้ การทาํของเล่น การประดิษฐ์ของใชส่้วนตวั ประโยชน์ของ
สิ&งของเครื&องใชใ้นชีวิตประจาํวนัที&ถูกสร้างมาให้มีรูปร่างแตกต่างกนัตามหนา้ที&ใชส้อย เช่น แปรง     
สีฟัน   หมอ้หุงขา้ว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็นตน้ การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งเป็นขั%นเป็นตอน 
ตั%งแต่กาํหนดปัญหา รวบรวมขอ้มูล การออกแบบ โดยการถ่ายทอดเป็นภาพร่าง 3 มิติ การใชอุ้ปกรณ์
เครื&องมือให้เหมาะสมกบัลกัษณะและประเภทของการทาํงานและใช้ให้ถูกวิธี การรวบรวมขอ้มูล
อย่างมีหลกัเกณฑ์  มีเหตุผลและมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลจากทางราชการและแหล่งขอ้มูลจาก
ผูเ้ชี&ยวชาญ      การรวบรวมขอ้มูลที&สนใจจากแหล่งขอ้มูลที&เชื&อถือได ้การรักษาแหล่งขอ้มูลให้คงอยู่
และใชง้านไดน้านๆ เช่นไม่ขีดเขียนตามสถานที&ต่างๆ ปฏิบติัตามระเบียบการใชแ้หล่งขอ้มูล และไม่
ทาํให้แหล่งขอ้มูลเกิดความชาํรุดเสียหายศึกษาหน้าที&ของอุปกรณ์พื%นฐานที&เป็นส่วนประกอบหลกั
ของคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ จอภาพ ซีพีย ูลาํโพง เครื&องพิมพ ์อุปกรณ์เก็บขอ้มูลเช่น แผน่บนัทึกซีดี 
หน่วยความจาํแบบแฟลซ 

ฝึกทักษะกระบวนการทํางานเพื&อช่วย เหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย                
บอกประโยชน์ของเครื&องใชใ้นชีวิตประจาํวนั สร้างของเล่นของใชอ้ยา่งง่ายๆ บอกประโยชน์ของ
ขอ้มูลในการดาํเนินชีวติ และการเก็บรักษาขอ้มูล 

มีความคิดริเริ&มสร้างสรรค์ในการทาํงานและแกปั้ญหา มีลกัษณะนิสัยในการทาํงานอย่าง
ประหยดัและปลอดภยั 
 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 1.1 ป.2/1, ง 1.1 ป.2/2 ,ง 1.1 ป.2/3 
ง 2.1 ป.2/1, ง 2.1 ป.2/2 ,ง 2.1 ป.2/3,ง 2.1 ป.2/4 
ง 3.1 ป.2/1, ง 3.1 ป.2/2 ,ง 3.1 ป.2/3 



 

 

38 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

รวม 10 ตัวชี;วดั 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

รายวชิา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3     รหัสวชิา ง 13101 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 3                เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 

ศึกษาวธีิการและประโยชน์ของการทาํงาน        การทาํงานให้เกิดผลอยา่งเป็นขั%นตอน   ตาม
กระบวนการทาํงาน เช่น การเลือกใชเ้สื%อผา้   การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน     การทาํความสะอาด
รองเทา้     กระเป๋านกัเรียน   การปัดกวาดเช็ดถูบา้นเรือน     การทาํความสะอาดห้องเรียน   การใช้
วสัดุอุปกรณ์และเครื&องมือเครื&องใชใ้ห้เหมาะสมตรงกบัลกัษณะของงาน    เช่น   การปลูกพืชผกัสวน
ครัว   การบาํรุงรักษาของเล่น     การซ่อมแซมของใชส่้วนตวั การประดิษฐ์ของใชใ้นโอกาสต่างๆโดย
ใชว้สัดุทอ้งถิ&น การสร้างของเล่นของใชอ้ยา่งเป็นขั%นตอน ตั%งแต่กาํหนดปัญหาหรือความตอ้งการ การ
รวบรวมขอ้มูล การออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ก่อนลงมือสร้างและประเมินผล    
การเลือกใชสิ้&งของเครื&องใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์ การนาํสิ&งของเครื&องใชก้ลบัมาใชซ้ํ% าขั%นตอนการคน้หา
ขอ้มูลประกอบดว้ยการกาํหนดหวัขอ้ที&ตอ้งการคน้หา การเลือกแหล่งขอ้มูล การเตรียมอุปกรณ์การ
คน้หาและรวบรวมขอ้มูล การพิจารณา การสรุปผล การนาํเสนอขอ้มูลโดยการนาํเสนอหนา้ชั%นเรียน 
จดัทาํเอกสารรายงาน จดัทาํป้ายประกาศ จดัทาํสื&อนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ วธีิดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มีทกัษะการทาํงานอย่างเป็นขั%นเป็นตอนตามกระบวนการทาํงาน บอกขั%นตอนการคน้หา  
ขอ้มูล บอกวธีิดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใชว้สัดุอุปกรณ์เครื&องใชด้ว้ยความประหยดัและปลอดภยั มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัย 
ในการทาํงานดว้ยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษสิ์&งแวดลอ้ม 
 

รหัสตัวชี;วดั 
ง 1.1 ป.3/1,ง 1.1 ป.3/2, ง 1.1ป.3/3 
ง 2.1 ป.3/1 , ง 2.1 ป.3/2, ง 2.1 ป.3/3 
ง 3.1 ป.3/1 , ง 3.1 ป.3/2 

รวม 8 ตัวชี;วดั 
 
 



 

 

39 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
รายวชิา   การงานอาชีพ 1       รหัสวชิา ง 14101ชั;น

ประถมศึกษาปีที+ 4                    เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 

 อธิบายความหมาย ความสาํคญั และประโยชน์ในการทาํงาน สามารถทาํงานตามขั%นตอนใน
การดูแลของใชส่้วนตวั การจดัตูเ้สื%อผา้ การจดัโตะ๊และกระเป๋านกัเรียน การปลูกพืชประเภทไมด้อก 
ไมป้ระดบั การซ่อมแซมเครื&องมือเครื&องใช ้การประดิษฐ์ของใช ้  ของตกแต่งจากใบตองและกระดาษ 
มารยาทในการรับแขก การรับประทานอาหาร การใชห้อ้งเรียน ห้องนํ%า หอ้งส้วม 
 มีความคิดริเริ&มในการทาํงาน มีความรับผดิชอบ มีจิตในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกวธีิ สามารถวางแผนดาํเนินงาน ปฏิบติัตามแผนกาํหนดแนวทางฝึกทาํงาน
คน้ควา้รวบรวมการทาํงานจากแหล่งเรียนรู้ 
 มีความตั%งใจและเอาใจใส่ต่อการทาํงาน ฝึกปฏิบติัในฐานะผูน้าํ สร้างสัมพนัธภาพที&ดีมีนิสัย
รักการทาํงาน สังเกตการณ์ปฏิบติังานและนาํผลงานมาอธิบายหาขอ้บกพร่อง ปรับปรุงแกไ้ข และนาํ
แนวทางเทคโนโลยมีาพฒันางานอาชีพที&สุจริต 
 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 1.1 ป.4/1 , ง 1.1 ป.4/2, ง 1.1 ป.4/3 , ง 1.1 ป.4/4 
ง 4.1 ป.4/1  

รวม   5   ตัวชี;วดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

40 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 
รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  1      รหัสวชิา ง 14102         

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 4       เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 1

               

ศึกษาวิธีหนา้ที&ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กลอ้งดิจิตอล สแกนเนอร์ และแผน่
ซีดี เขา้ใจและรู้หลกัการทาํงานเบื%องตน้ของคอมพิวเตอร์ การจดัประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามหลกัการทาํงานเบื%องตน้ เช่น เมาส์ ซีพีย ูจอภาพ ลาํโพง เครื&องพิมพ ์ ประโยชน์จากการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ในการสร้างงาน เช่น จดัทาํรายงาน สร้างงาน นาํเสนอ ใชใ้นการติดต่อสื&อสาร เช่น ส่ง
อีเมล์ คน้หาขอ้มูล ศึกษาบทเรียน ใชเ้พื&อความบนัเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ร้องเพลง  ดูภาพยนตร์ 
โทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ต่อร่างกายและต่อสังคม รู้จกัประเภทซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์
ระบบและซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ การใชง้านระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบื%องตน้ เช่น การสร้าง ลบ 
เปลี&ยนชื&อ ยา้ยแฟ้ม และโฟลเดอร์ การใชโ้ปรแกรมกราฟิก ขั%นพื%นฐาน เช่น การวาดภาพ การระบายสี 
การพิมพข์อ้ความ การสร้างภาพหรือชิ%นงานโดยใช ้ โปรแกรมกราฟิก ในการวาดภาพประกอบการ  
เล่านิทาน  

อธิบายเหตุผลในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายตามลําดับอย่างเป็นขั% นตอนมีทักษะ
กระบวนการทาํงาน บอกชื&อและหน้าที&ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ บอกหลกัการทาํงาน
เบื%องตน้ของคอมพิวเตอร์ บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีทกัษะในการใช้
ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื&อการทาํงาน มีทกัษะในการใช้โปรแกรมกราฟิกสร้างภาพหรือ
ชิ%นงานจากจินตนาการ  

มีคุณธรรมในการทาํงานในดา้นความขยนั อดทน รับผิดชอบและซื&อสัตย ์ไม่คดัลอกผลงาน
ของผูอื้&นใชค้าํสุภาพและไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผูอื้&นปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทในการทาํงาน ใช้
พลงังานและทรัพยากรในการทาํงานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 3.1 ป.4/1 , ง 3.1 ป.4/2 , ง 3.1 ป.4/3 , ง 3.1 ป.4/4 ,ง 3.1 ป.4/5 
รวม  5  ตัวชี;วดั 

 



 

 

41 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

รายวชิา   การงานอาชีพ 2       รหัสวชิา ง 15101 

ชั;นประถมศึกษาปีที+ 5                  เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 
 บอกความหมาย ความสําคญั ประโยชน์และฝึกการทาํงาน สามารถทาํงานตามขั%นตอนของ
การจดัตกแต่งบ้าน บริเวณบ้าน ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านและจดัห้องต่างๆ ภายในบ้าน กาํหนด
รายการอาหาร การเตรียมอาหาร การจดัเก็บอาหารให้เป็นหมวดหมู่ การเลือกใช้เสื% อผา้และอุปกรณ์ 
การซ่อมแซมเสื%อผา้ การขยายพนัธ์ุพืช การปลูกพืชชนิดต่างๆ การจดัเก็บเอกสารต่างๆ และดูแลรักษา
ของใช ้ส่วนตวัและส่วนรวม 

มีความคิดริเริ&มในการทาํงาน ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ สามารถใชพ้ลงังานธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกวิธี สามารถวิเคราะห์วางแผนดาํเนินงาน ปฏิบติัตามแผนกาํหนดแนวทางฝึก
ทาํงานการคน้ควา้รวบรวมเกี&ยวกบัการทาํงานจากแหล่งความรู้ 

มีความตั%งใจและเอาใจใส่ต่องาน ฝึกปฏิบติัในฐานผูน้าํ สร้างสัมพนัธภาพที&ดี มีนิสัยรักการ
ทาํงาน สังเกตการณ์ปฏิบติังานและนาํผลงานมาอภิปรายหาขอ้บกพร่อง ปรับปรุงแกไ้ข นาํแนวทาง
เทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันางานอาชีพสุจริต 

 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 1.1 ป.5/1 ,ง 1.1 ป.5/2, ง 1.1ป.5/3 ,ง 1.1 ป.5/4 
ง 4.1 ป.5/1 , ง 4.1 ป.5/2  

รวม   6   ตัวชี;วดั 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 2      รหัสวชิา ง 15102ชั;น

ประถมศึกษาปีที+ 5                 เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 
ศึกษาความหมายและวิว ัฒนาการของเทคโนโลยีเพื&อใช้ เป็นแนวทางการพัฒนาการ             

สร้ างสรรค์ สิ& งของเครื&องใช้ อย่างเป็นขั%นตอน การสร้ างภาพร่ าง 3 มิติ ความรู้ ในการสร้ างชิ%นงานที&
เกี&ยวข ้องกบักลไกและไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช ้เทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย างสร้ างสรรค ์
โดยหมุนเวียนกลบัมาใช ้ใหม่ ทางพลงังาน การจดัการสิ&งของเครื&องใช ้ด ้วยการแปรรูปและนาํกลบัมา
ใช้ใหม่  การดาํเนินการเพื&อให้ ได้ ข้ อมูลตามวตัถุประสงค์  คือ กาํหนดวตัถุประสงค์  การวางแผน
พิจารณาเลือกแหล่ งข ้อมูลที&มีความน่ าเชื&อถือ กาํหนดหวัข ้อของข ้อมูลที&ต ้องการค ้นหา เตรียมอุปกรณ์  
ศึกษาและรวบรวมข ้อมูล พิจารณา เปรียบเทียบ ตดัสินใจ สรุปผลการจดัทาํรายงานโดยมีการอ ้างอิง
แหล่ งข้ อมูลการเก็บรักษาข้ อมูลให้ พร้ อมใช้ งาน การใช้ ซอฟต์แวร์ ประมวลคําพื%นฐาน เช่น               
การสร้างเอกสารใหม่   การตกแต่งเอกสาร การบันทึกงานเอกสาร การสร้ างงานเอกสาร เช่ น            
บตัรอวยพร ใบประกาศรายงาน โดยมี การอ ้างอิงข ้อมูล  

อธิบายเหตุผลในการทาํงานแต่ ละขั%นตอนอยา่งถูกต ้องตามกระบวนการทาํงานใช ้ทกัษะการ
จดัการในการทาํงานอย่างเป็ นระบบ ประณีต ปฏิบติัตนอย่ างมีมารยาทในการทาํงานกบัสมาชิกใน
ครอบครัว อธิบายความหมายและววิฒันาการของเทคโนโลยี มีทกัษะในการสร้ างชิ%นงานไปประยุกต ์
ในการสร้ างสิ&งของเครื&องใช้  ฝึกฝนการใช้ อุปกรณ์  เครื&องมือสร้ างชิ%นงาน จนสามารถปฏิบติังานได ้ 
อย่ างคล่ องแคล่ วรวดเร็วและถูกต ้อง เลือกใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่ างสร้ างสรรค์ ต่อชีวิต   
และสังคม 

มีความคิดสร้ างสรรค์  ในการทาํงาน มีจิตสํานึกในการใช้ พลงังานทรัพยากรอย่ างประหยดั
และคุ ้มค่ า ใช ้ถ ้อยคาํสุภาพและไม่ ก่ อให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้อื&น 
 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 2.1 ป.5/1,ง 2.1 ป.5/2 ,ง 2.1 ป.5/3 ,ง 2.1 ป.5/4 , ง 2.1 ป.5/5 
ง 3.1 ป.5/1, ง 3.1 ป.5/2  

รวม 7 ตัวชี;วดั 

 

 



 

 

43 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

รายวชิา   การงานอาชีพ 3       รหัสวชิา ง 16101 

 ชั;นประถมศึกษาปีที+ 6                 เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 
 บอกความหมาย ความสําคญั ประโยชน์และฝึกการทาํงาน สามารถทาํงานตามขั%นตอนของ
การจดัตกแต่งบริเวณบา้น  การปรุงอาหารอยา่งถูกหลกัโภชนาการ การถนอมอาหาร การดูแลเสื%อผา้
อยา่งประหยดั  การซ่อมแซมเสื%อผา้  การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ เครื&องมือการเกษตร การปลูก
ดอกไม ้ไมป้ระดบัหรือการปลูกผกั และการเลี%ยงสัตวโ์ดยใช้วสัดุต่างๆ ที&เหลือใช ้และการเก็บรักษา
เครื&องมือเครื&องใช ้อยา่งถูกวธีิ 

มีความคิดริเริ&มในการทาํงาน ทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ สามารถใชพ้ลงังานธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้มไดอ้ยา่งถูกวิธี สามารถวิเคราะห์วางแผนดาํเนินงาน ปฏิบติัตามแผนกาํหนดแนวทางฝึก
ทาํงานการคน้ควา้รวบรวมเกี&ยวกบัการทาํงานจากแหล่งความรู้ 

มีความตั%งใจและเอาใจใส่ต่องาน ฝึกปฏิบติัในฐานผูน้าํ สร้างสัมพนัธภาพที&ดี มีนิสัยรักการ
ทาํงาน สังเกตการณ์ปฏิบติังานและนาํผลงานมาอภิปรายหาขอ้บกพร่อง ปรับปรุงแกไ้ข นาํแนวทาง
เทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันางานอาชีพสุจริต 

 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 1.1 ป.6/1 , ง 1.1 ป.6/2, ง 1.1 ป.6/3  
ง 4.1 ป.6/1 , ง 4.1 ป.6/2  

รวม   6   ตัวชี;วดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

คาํอธิบายรายวชิา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 3      รหัสวชิา ง 16102ชั;น

ประถมศึกษาปีที+ 6                เวลา 40 ชั+วโมง / ปี 

 
ศึกษา ความรู้ เกี&ยวกบัระบบเทคโนโลยีซึ& งประกอบดว้ย ตวัป้ อน กระบวนการ และผลลพัธ์  

เข ้าใจการสร้ างสิ& งของเครื&องใช้ อย่ างเป็ นขั%นตอนตั%งแต่ กาํหนดป ญหาหรือความต ้องการรวบรวม            
ขอ้ มูลเลือกวิธีการออกแบบโดยถ่ ายทอดความคิดเป็ นภาพร่ าง 3 มิติ หรือแผนที&ความคิดก่ อนลงมือ  
สร้ างและประเมินผลศึกษาการสร้ างชิ%นงานที&เกี&ยวข องกบักลไกและการควบคุมไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์  
การสร้ างชิ%นงานอื&นๆ เช่ น การตดั การประกอบชิ%นงาน การเจาะ เป็ นต ้น รู้ หลกัการเบื%องต ้นของการ
แก้ ปั ญหาเริ& มตั%งแต่ การพิจารณาปั ญหา วางแผนการแก้ ปั ญหา การดาํเนินการแก้ ปั ญหา และการ
ตรวจสอบปรับปรุงการใช้  คอมพิวเตอร์ ในการคน้หาข ้อมูล เช่ น ค นหาข ้อมูลในเครื&องคอมพิวเตอร์   
ค ้นหาข ้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ค ้นหาข ้อมูลจากซีดีรอม การเก็บรักษาข ้อมูลในรูปแบบสําเนาถาวร เช่ น 
เอกสาร แฟ้ มสะสมงาน สื&อบนัทึก เช่น เทป แผ นบนัทึก ซีดีรอม การจดัทาํข ้อมูลเพื&อการนาํเสนอการ
เลือกใช้  ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ ให้ เหมาะสมกบัรูปแบบการนาํเสนอ การใช้ คอมพิวเตอร  ในการสร้ าง
ชิ%นงาน เช่ น แผ ่นพบั ป้ ายประกาศ เอกสารแนะนาํชิ%นงาน สไลด ์นาํเสนอข ้อมูล  

อภิปรายแนวทางการทาํงาน ปรับปรุงการทาํงาน ฝึ กทกัษะในการจดัการและทกัษะในการ
ทาํงานร่ วมกัน อธิบายส่ วนประกอบของระบบเทคโนโลยี สร้ างสิ& งของเครื& องใช้ อย่ างปลอดภัย        
ใช ้คอมพิวเตอร์ ในการค ้นหาข ้อมูล เก็บรักษาข ้อมูล นาํเสนอข อมูล สร้ างชิ%นงาน 

มีจิตสํานึกในการใช้ ทรัพยากรอย่ างประหยดัและคุ มค่ า รับผิดชอบในการสร้ างชิ%นงาน ไม่ 
คดัลอกผลงานผูอื้&น ใช้ คาํสุภาพและไม่ สร้ างความเสียหายต่ อผู ้อื&น มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ   
ด ้านความซื&อสัตย ์ ความขยนัอดทน ความยติุธรรมและความรับผดิชอบ 

 
รหัสตัวชี;วดั 

ง 2.1 ป.6/1, ง 2.1 ป.6/2 ,ง 2.1 ป.6/3 
ง 3.1 ป.6/1, ง 3.1 ป.6/2 , ง 3.1 ป.6/3 ,ง 3.1 ป.6/4, ง 3.1 ป.6/5 

รวม 8 ตัวชี;วดั 

 

 



 

 

45 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 
 

รายวชิา การงานอาชีพ          รหัสวชิา ง 111101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา              ชั;นประถมศึกษาปีที+    1  

 

หน่วยที+ 

 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 หนา้ที&ของหนู ง 1.1  ป.1/1 
ง 1.1  ป.1/2  
ง 1.1  ป1/3 

•  การทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเอง  เช่น 
- การแต่งกาย 
- การเก็บของใช ้ 
- การหยบิจบัและใช้

ของใชส่้วนตวั   
- การจดัโตะ๊ ตู ้ ชั%น         

- 5 20 

2 รู้ใชป้ลอดภยั ง 1.1  ป.1/2   
 

การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  
และเครื&องมือง่าย ๆ                 
ในการทาํงานอยา่ง
ปลอดภยั   เช่น 
 -  การทาํความคุน้เคย
การใชเ้ครื&องมือ    
 -  การรดนํ%าตน้ไม ้
 -  การถอนและเก็บ
วชัพืช 
  -  การพบักระดาษเป็น
ของเล่น                          

 5 20 

3 ความรับผดิชอบ
ต่อหนา้ที& 

ง 1.1  ป1/3 ความกระตือรือร้นและ
ตรงเวลาเป็นลกัษณะ
นิสัยในการทาํงาน 

 2 10 

 

 

 

 

 



 

 

46 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ 

 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

4 
 

ขอ้มูลดีเราเลือกได ้
 

ง  3.1 ป.1/1  ขอ้มูลของสิ&งที&
สนใจอาจเป็นขอ้มูล
เกี&ยวกบั บุคคล สัตว ์
สิ&งของ เรื&องราว และ
เหตุการณ์ต่างๆ  

• แ ห ล่ ง ข้อ มู ล ที& อ ยู่
ใกล้ตัว  เ ช่น  บ้า น 
หอ้งสมุด ผูป้กครอง 
ค รู  ห นัง สื อ พิ ม พ ์
รายการโทรทศัน์ 

 8 30 

5 รู้จกัอุปกรณ์
เทคโนโลย ี

ง 3.1   ป.1/2 

 

• อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เช่น  
คอมพิวเตอร์  วทิย ุ 
โทรทศัน์   
กลอ้งดิจิตลั 
โทรศพัทมื์อถือ 

• ประโยชน์ของ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น  ใช้
วาดภาพ  ใช้
ติดต่อสื&อสาร 

 20 120 

รวมตลอดปี  40 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

47 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 
 

รายวชิา การงานอาชีพ          รหัสวชิา ง 121101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา              ชั;นประถมศึกษาปีที+    2  

 

หน่วยที+ 

 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 คนเก่งทาํได ้ ง 1.1 ป.2/1  
ง 1.1 ป2/3 

 •   การทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เช่น  
-  บทบาทและหนา้ที&
ของสมาชิกในบา้น 
-  การจดัวาง  เก็บ
เสื%อผา้  รองเทา้  
-  การช่วยครอบครัว
เตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบา้น 
-  การลา้งจาน                         

- 5 20 

2 หนูนอ้ย 
นกัประดิษฐ ์

 ง 1.1 ป.2/1  
 ง 1.1 ป.2/2  
 ง 1.1 ป2/3 

 •   การใชว้สัดุ  
อุปกรณ์  และเครื&องมือ   
เช่น 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะ
กลา้ 
-  การทาํของเล่น     
-  การประดิษฐข์องใช้
ส่วนตวั                                          

- 10 40 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ 

 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

3 
 

เครื&องมือใช ้
ง่ายแบบเด็กๆ 

ง 2.1 ป.2/1 
ง 1.1 ป2/3 

• สิ&งของเครื&องใชใ้น
ชีวติประจาํวนั ถูกสร้าง
มาใหมี้รูปร่างที&
แตกต่างกนัตามหนา้ที&
ใชส้อย   เช่น แปรงสี
ฟัน หมอ้หุงขา้ว 
กรรไกร ปากกา ดินสอ 
เป็นตน้ ซึ& งมีประโยชน์
ในการทาํใหค้วาม
เป็นอยูข่องมนุษยดี์ขึ%น  
ทาํกิจกรรมต่างๆ  ได้
สะดวกและรวดเร็วขึ%น     

•  การใชอุ้ปกรณ์ 
เครื&องมือ  เช่น  
กรรไกร  ไมบ้รรทดั    
ควรใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะและประเภท
ของการทาํงาน   หาก
นาํมาใช ้  โดยขาด
ความระมดัระวงั  ไม่รู้
วธีิการใชที้&ถูกตอ้ง      
จะทาํใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ตนเองและความ
เสียหายกบัชิ%นงานที&ทาํ   
ดงันั%น การใชอุ้ปกรณ์ 
เครื&องมือที&ถูกวธีิ    
จะทาํใหเ้กิด     ความ
ปลอดภยัในการทาํงาน 

-  การประดิษฐถ์งั
ขยะรีไซเคิลจาก
ทอ้งถิ&น 
-  วาดภาพระบายสี
ผกั, ผลไม,้ 
เนื%อสัตวใ์นทอ้งถิ&น 

5 40 

 

 

 

 

 



 

 

49 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ 

 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

4 ประดิษฐดี์ 
มีของเล่น 

 ง  2.1 ป.2/2  
 ง 1.1  ป2/3  
 ง 1.1  ป2/4 

• การสร้างของเล่น  หรือ
ของใช ้ อยา่งเป็นขั%นตอน
ตั%งแต่กาํหนดปัญหา  
หรือ  ความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ  
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง  ๒  มิติ   ก่อนลง
มือสร้าง และประเมินผล 
ทาํใหผู้เ้รียนทาํงานอยา่ง
เป็นกระบวนการ 
• ภาพร่าง  ๒  มิติ   หรือ  
ภาพ   ๒   มิติ  
ประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง 
และดา้นยาว 

• ความคิดสร้างสรรคมี์ 
๔ ลกัษณะ ประกอบดว้ย
ความคิดริเริ&ม  ความ
คล่องในการคิด ความ
ยดืหยุน่ในการคิด   และ
ความคิดละเอียดลออ 

- 5 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ 

 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

5 นกัสืบขอ้มูล ง 3.1 ป.2/1  
ง 1.1 ป2/2 

•   ขอ้มูลบางอยา่งมี
ประโยชน์ในการดาํเนิน
ชีวติตอ้งพิจารณาก่อน
นาํไปใช ้

• แหล่งขอ้มูลที&เชื&อถือ
ไดเ้ป็นแหล่ง 
ขอ้มูลที&มีการรวบรวม
ขอ้มูลอยา่งมีหลกั 
เกณฑมี์เหตุผลและ 
 มีการอา้งอิง  เช่น              
      -   แหล่งขอ้มูลของ
ทางราชการ  
     -   แหล่งขอ้มูลจาก
ผูเ้ชี&ยวชาญ  มี
ประสบการณ์ตรงและ
ศึกษาในเรื&องนั%นๆ    

  การรวบรวมขอ้มูลที&
สนใจจากแหล่งขอ้มูล
หลายแหล่ง ที&เชื&อถือได ้ 
ช่วยใหไ้ดข้อ้มูล         ที&
ถูกตอ้งและสมบูรณ์มาก
ขึ%น 
• ประโยชน์ของ 
แหล่งขอ้มูล 
 

- 5 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   •  การรักษาแหล่งขอ้มูล  
เป็นการรักษาสภาพของ
แหล่งขอ้มูลใหค้งอยูแ่ละ
ใชง้านไดน้านๆ  เช่น  ไม่
ขีดเขียนตามสถานที&ต่างๆ  
ปฏิบติัตามระเบียบการใช้
แหล่งขอ้มูล และไม่ทาํให้
แหล่งขอ้มูลเกิดความ
ชาํรุดเสียหาย 

   

6 นกัคอมพิวเตอร์จิaว ง 3.1  ป2/3 •   คอมพิวเตอร์
ประกอบดว้ยหน่วยรับเขา้
หน่วยประมวลผล หน่วย
ส่งออก ซึ& งการ
ประมวลผลเป็นการ
กระทาํ(คาํนวณ 
เปรียบเทียบ)  กบัขอ้มูลที&
รับเขา้มา 
•   อุปกรณ์พื%นฐานที&เป็น
ส่วนประกอบหลกัของ
คอมพิวเตอร์  มีดงันี%     
-   เมาส์ทาํหนา้ที&เลื&อนตวั
ชี%และคลิกคาํสั&ง    
-   แผงแป้นอกัขระ  
 ทาํหนา้ที&รับขอ้ความ 
  สัญลกัษณ์และตวัเลข     

- 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   - จ อ ภ า พ   ทํ า ห น้ า ที&  
แสดงขอ้ความ ภาพ    
- ซี พี ยู   ท ํ า ห น้ า ที&  
ประมวลผลขอ้มูล 
- ลาํโพง  ทาํหน้าที&  ส่ง
เสียง 
- เครื& องพิมพ์ ท ําหน้าที&  
พิมพ์ข้อความ  ภาพทาง
กระดาษ 
- อุปกรณ์เก็บขอ้มูล  เช่น 
แผน่บนัทึก ซีดี   
 หน่วยความจาํแบบ
แฟลช 

   

รวมตลอดปี  40 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 
 

รายวชิา การงานอาชีพ          รหัสวชิา ง 131101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา              ชั;นประถมศึกษาปีที+    3  

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 งานบา้นช่วยได ้ ง 1.1 ป.3/1   
ง 1.1 ป.3/2 
 ง 1.1 ป3/3 

 •  การทาํงานเพื&อ
ช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัว  และส่วนรวม   
เช่น 
-  การเลือกใชเ้สื%อผา้ 
-  การจดัเตรียมอุปกรณ์
การเรียน 
-  การทาํความสะอาด
รองเทา้ กระเป๋านกัเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  
เช็ดถู บา้นเรือน 
-  การทาํความสะอาด
หอ้งเรียน                    

- 5 20 

2 รู้ปลอดภยัจาก
อุปกรณ์ 

ง 2.1 ป.3/2  
 

การใชว้สัดุ  อุปกรณ์  และ
เครื&องมือ   เช่น 
-  การปลูกผกัสวนครัว 
-  การบาํรุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้
ส่วนตวั 
-  การประดิษฐข์องใชใ้น
โอกาสต่างๆ   โดยใชว้สัดุ
ในทอ้งถิ&น      
              

- 5 20 

 

 



 

 

54 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

3 นกัสร้างสรรค ์  ง 2.1 ป.3/1 
 

• การสร้างของเล่น หรือ
ของใช ้อยา่งเป็นขั%นตอน
ตั%งแต่กาํหนดปัญหา หรือ                
ความตอ้งการ รวบรวม
ขอ้มูล  ออกแบบ               
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๒ มิติ                
ก่อนลงมือสร้าง และ
ประเมินผล ทาํใหผู้เ้รียน
ทาํงานอยา่งเป็น
กระบวนการ  

• ภาพร่าง  ๒ มิติ หรือ
ภาพ  ๒ มิติ ประกอบดว้ย 
ดา้นกวา้ง และดา้นยาว
เป็นการถ่ายทอดความคิด
หรือจินตนาการ  

- 10 40 

4 โลกสวยดว้ย 
มือเด็ก 

ง 2.1 ป.3/3 
 

• การเลือกใชสิ้&งของ
เครื&องใชอ้ยา่งสร้างสรรค์
เป็นการเลือกสิ&งของ
เครื&องใชที้&เป็นมิตร  กบั
ชีวติ  สังคม  สิ&งแวดลอ้ม   

• การนาํสิ&งของเครื&องใช้
กลบัมาใชซ้ํ% า                     
เป็นส่วนหนึ&งของ
เทคโนโลยสีะอาด 

-  ประดิษฐ์
ผลิตภณัฑจ์าก
ไมไ้ผห่รือวสัดุ
ที&มีในทอ้งถิ&น 

5 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

5 ขอ้มูลตอ้งใส่ใจ  ง 3.1 ป.3/1 
 

•   ขั%นตอนการคน้หา
ขอ้มูล  ประกอบดว้ย  การ
กาํหนดหวัขอ้ที&ตอ้งการ
คน้หา การเลือก
แหล่งขอ้มูล   การเตรียม
อุปกรณ์  การคน้หาและ
รวบรวมขอ้มูล การ
พิจารณา                    การ
สรุปผล  
•   การนาํเสนอขอ้มูล
สามารถทาํได ้                 
หลายลกัษณะตามความ
เหมาะสม  เช่น  นาํเสนอ
หนา้ชั%นเรียน  จดัทาํ
เอกสารรายงาน  จดัทาํ
ป้ายประกาศ  จดัทาํสื&อ
นาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์   

- 5 40 

6 หนูนอ้ยไอที ง 3.1 ป.3/2 
 

•   วิ ธี ดู แ ล แ ล ะ รั ก ษ า
อุ ป ก ร ณ์ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ      

     -    ศึกษาและปฏิบัติ
ตามขั%นตอนการใชง้าน 
     -    ปฏิบติัตามระเบียบ
การใชแ้ละการดูแลรักษา 

- 10 40 

รวมตลอดปี 40 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 

 

รายวชิา การงานอาชีพ 1                                                    รหัสวชิา ง 14101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา                               ชั;นประถมศึกษาปีที+ 4 

 

 
 

หน่วย 

ที+ 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 เสื%อผา้แสนสวย ง 1.1 ป.4/1 
 ง 1.1 ป.4/2 

•   การทาํงาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใช้
ส่วนตวั   
-  การจดัตูเ้สื%อผา้  โตะ๊
เขียนหนงัสือ และกระเป๋า
นกัเรียน 
 
 

- การทาํขนม
ตามประเพณี
ทอ้งถิ&น 
- หนา้ที&และ
บทบาทหนา้ที&
ของตนเองที&มี
ต่อสมาชิกใน
ครอบครัว 
โรงเรียน 
ชุมชน 

4 40 

2 เกษตรคู่บา้น ง 1.1 ป.4/1 
ง 1.1 ป.4/2   
ง 1.1 ป4/4 

•   การทาํงาน    เช่น 
-  การปลูกไมด้อก  หรือ 
ไมป้ระดบั 
 

- 6 20 

3 รู้คิดประดิษฐไ์ด ้ ง 1.1 ป.4/1 
ง 1.1 ป.4/2   
ง 1.1 ป4/4 

•  การทาํงาน    เช่น 
-  การซ่อมแซมวสัดุ  
อุปกรณ์  และเครื&องมือ 
-   การประดิษฐข์องใช ้ ของ
ตกแต่งจากใบตอง และ
กระดาษ 

- 6 20 

4 เก็บง่ายใชค้ล่อง ง 1.1 ป.4/1 
 ง 1.1 ป.4/2  
ง 1.1 ป4/4 

•  การทาํงาน    เช่น 
-  การจดัเก็บเอกสาร
ส่วนตวั 

- 4 20 



 

 

57 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

5 มารยาทงามน่า
ชวนมอง 

ง 1.1 ป.4/3 •  มารยาท  เช่น 
-  การตอ้นรับบิดามารดา
หรือผูป้กครองในโอกาส 
ต่าง ๆ 

- 5 30 

6 กินดี - มีสุข ง 1.1 ป.4/3 
ง 1.1 ป.4/4 

•  มารยาท  เช่น 
-  การรับประทานอาหาร 

- 10 40 

7 อาชีพน่ารู้ ง 4.1 ป.4/1 •  ความหมายและ
ความสาํคญัของอาชีพ 

- 5 30 

รวมตลอดปี 40 200 



 

 

58 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

   โครงสร้างรายวชิา 

 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 1           รหัสวชิา ง 14102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา                               ชั;นประถมศึกษาปีที+ 4 

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ง 3.1 ป.4/1 •อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น 
-  กลอ้งดิจิตลั ทาํหนา้ที&
บนัทึกภาพ 
-  สแกนเนอร์ ทาํหนา้ที&
สแกนขอ้ความหรือภาพที&
อยูใ่นสิ&งพิมพใ์หอ้ยูใ่นรูป
ขอ้มูล  ดิจิตลั 
-  แผน่ซีดี ทาํหนา้ที&เก็บ
ขอ้มูล 

- 4 20 

2 หลกัการทาํงาน
เบื%องตน้ของ
คอมพิวเตอร์ 

ง 3.1 ป.4/2 •  หลกัการทาํงาน
เบื%องตน้ของคอมพิวเตอร์ 
มีดงันี%  รับขอ้มูลเขา้โดย
ผา่นหน่วยรับเขา้แลว้ส่ง
ขอ้มูลไปจดัเก็บไวย้งั
หน่วยความจาํ จากนั%นส่ง
ขอ้มูลไปยงัหน่วย
ประมวลผลเพื&อผา่นระ
บวนการคาํนวณและ
เปรียบเทียบใหไ้ดผ้ลลพัธ์    
ตามตอ้งการผลลพัธ์ 
 
 
 
 

- 8 40 



 

 

59 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   ที&ไดจ้ะถูกส่งไปยงัหน่วย
แสดงผล 

•  การจดัประเภทของ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
หลกัการทาํงานเบื%องตน้ 
เช่น  
-  อุปกรณ์รับขอ้มูล เช่น 
เมาส์ แผงแป้นอกัขระ 
-  อุปกรณ์ประมวลผล 
ไดแ้ก่ ซีพีย ู 
-  อุปกรณ์แสดงผล เช่น
จอภาพ ลาํโพง 
เครื&องพิมพ ์

   

3 ประโยชน์และ
โทษจากการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ง 3.1 ป.4/3 •  ประโยชน์จากการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 
-  ใชส้ร้างงาน เช่น จดัทาํ
รายงาน สร้างงาน 
นาํเสนอ  
-  ใชติ้ดต่อสื&อสารและ
คน้หาความรู้ เช่น ส่ง
อีเมล ์คน้หาขอ้มูล ศึกษา
บทเรียน 
-  ใชเ้พื&อความบนัเทิง 
เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ดู
ภาพยนตร์ ร้องเพลง 

 

- 2 10 



 

 

60 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

    •  โทษจากการใช ้
คอมพิวเตอร์ 
-  ต่อร่างกาย เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์  ติดต่อกนั
เป็นเวลานานเป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพต่อสังคม เช่น 
การถูก ล่อลวง การ
สูญเสียความสัมพนัธ์กบั  
ครอบครัว 

   

4 การใชร้ะบบ 
ปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ 
เพื&อการทาํงาน 

ง 3.1 ป.4/4 •  ประเภทของ
ซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ 
ซอฟตแ์วร์ระบบ และ
ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

•  การใช้
ระบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์เบื%องตน้ 
เช่น การสร้าง ลบ เปลี&ยน
ชื&อ ยา้ยแฟ้มและ
โฟลเดอร์ 

- 12 60 



 

 

61 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 
 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

5 การสร้างงานดว้ย
โปรแกรมกราฟิก 

ง 3.1  ป.4/5     • การใชโ้ปรแกรม
กราฟิกขั%นพื%นฐาน 
เช่น การวาดภาพ การ
ระบายสี การพิมพ์
ขอ้ความ 

• การสร้างภาพหรือ
ชิ%นงานโดยใช้
โปรแกรมกราฟิก 
เช่น การวาด
ภาพประกอบการเล่า
นิทาน โดยไม่คดัลอก
ผลงานผูอื้&น  

- 14 70 

รวมตลอดปี 40 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

62 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 

 

รายวชิา การงานอาชีพ 2      รหัสวชิา ง 15101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั;นประถมศึกษา                 ชั;นประถมศึกษาปีที+  5 
 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 เสื%อผา้น่าใช ้ ง 1.1 ป5/1 •  ขั%นตอนการทาํงาน  
เช่น 
-  การซ่อมแซม ซกั ตาก  
เก็บ  รีด  พบั เสื%อผา้ 
-  การปลูกพืช 
-  การทาํบญัชีครัวเรือน                

- 7 40 

2 บา้นงามตา ง 1.1 ป5/2   
ง 1.1 ป5/3 

•  การจดัการในการ
ทาํงาน   เช่น 
-  การทาํความสะอาด
หอ้งนํ%าและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์
ของใชใ้นบา้น  
-  การประดิษฐข์องใช ้
ของตกแต่งจากวสัดุ           
เหลือใชที้&มีอยูใ่นทอ้งถิ&น  
-  การจดัเก็บเอกสาร
สาํคญั 
-  การดูแลรักษาและใช้
สมบติัส่วนตวั                  
สมาชิกในครอบครัว  
และส่วนรวม             
 
 
           
 

- 5 20 



 

 

63 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

3 อาหารจานโปรด ง 1.1 ป.5/2 •  การจดัการในการ
ทาํงาน   เช่น 
-  การจดัโตะ๊อาหาร  ตู้
อาหาร  ตูเ้ยน็  และ
หอ้งครัว 

- 8 40 

4 เกษตรน่ารู้ ง 1.1 ป.5/1 
ง.4.1 ป.5/1 

•  มารยาท    เช่น 

-  การทาํงานกบัสมาชิก
ในครอบครัว  
 •  ขอ้ควรคาํนึงเกี&ยวกบั
อาชีพ 
-  ทาํงานไม่เป็นเวลา 
-  การยอมรับนบัถือจาก
สังคม 

-  มีความเสี&ยงต่อชีวติสูง                                   

- 5 30 

5 งานช่างงาน
ประดิษฐคิ์ด
สร้างสรรค ์

ง 1.1 ป.5/2 
ง 1.1 ป.5/3 

•  การจดัการในการ
ทาํงาน   เช่น 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์
ของใชใ้นบา้น  
-  การประดิษฐข์องใช ้
ของตกแต่งจากวสัดุ           
เหลือใชที้&มีอยูใ่นทอ้งถิ&น  

หตัถกรรมจาก
กระจูด 

6 30 

6 อาชีพสุจริต ง 1.1  ป.5/2 
ง 4.1  ป.5/1 
ง 4.1  ป5/2 

•  การจดัการในการ
ทาํงาน   เช่น 
-  การจดัเก็บเอกสาร
สาํคญั 

•  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  คา้ขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจา้ง 
-   รับราชการ  พนกังาน
ของรัฐ 
 

- 4 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

64 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   -  อาชีพอิสระ             

•  ความแตกต่างของ
อาชีพ   
-  รายได ้
-   ลกัษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ        

   

7 เศรษฐกิจพอเพียง ง 1.1  ป.5/4 
ง.4.1  ป.5/1 

•  การจดัการในการ
ทาํงาน   เช่น 
-  การทาํความสะอาด
หอ้งนํ%าและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์
ของใชใ้นบา้น  
-  การประดิษฐข์องใช ้
ของตกแต่งจากวสัดุ           
เหลือใชที้&มีอยูใ่นทอ้งถิ&น  
-  การดูแลรักษาและใช้
สมบติัส่วนตวั                  
สมาชิกในครอบครัว  
และส่วนรวม 

•  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
-  คา้ขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจา้ง 
-   รับราชการ  พนกังาน
ของรัฐ 
-  อาชีพอิสระ             
                        

- 5 20 

รวมตลอดปี 40 200 

 
 
 



 

 

65 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 

 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ  2     รหัสวชิา ง 15102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั;นประถมศึกษา                 ชั;นประถมศึกษาปีที+  5 

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 ววิฒันาการของ
เทคโนโลย ี

ง 2.1 ป.5/1 
ง.2.1 ป.5/2 
 

 • ความหมายของ
เทคโนโลย ีคือการนาํ
ความรู้ ทกัษะ และ
ทรัพยากรมาสร้างสิ&งของ
เครื&องใช ้ ผลิตภณัฑห์รือ
วธีิการ โดยผา่น
กระบวนการเพื&อแกปั้ญหา  
สนองความตอ้งการหรือ                
เพิ&มความสามารถในการ
ทาํงาน ของมนุษย ์

• เทคโนโลยมีีที&มาที&
แตกต่างกนัและ                          
มีการพฒันาเปลี&ยนแปลง
ตลอดเวลา  เรียกวา่
ววิฒันาการ  การศึกษา
ววิฒันาการเพื&อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 20 



 

 

66 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

2 ครบเครื&องเรื&อง
คอมพิวเตอร์ 1 

ง2.1 ป.5/2 
ง2.1 ป.5/3 

• การสร้างสิ&งของ
เครื&องใช ้ อยา่งเป็น
ขั%นตอนตั%งแต่กาํหนด
ปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือก
วธีิการ ออกแบบ              
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓ มิติ   ก่อนลงมือ
สร้าง  และประเมินผล ทาํ
ใหผู้เ้รียนทาํงานอยา่งเป็น
กระบวนการ  

• ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔ 
ลกัษณะ ประกอบดว้ย
ความคิดริเริ&ม ความคล่อง
ในการ คิด ความยดืหยุน่
ในการคิด  และความคิด
ละเอียดลออ 

- 5 30 

3 ผลงาน
สร้างสรรค ์

ง2.1  ป.5/3 
ง.2.1 ป.5/4 
ง.3.1 ป.5/1 

• การสร้างสิ&งของ
เครื&องใช ้ อยา่งเป็น
ขั%นตอนตั%งแต่กาํหนด
ปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือก
วธีิการ ออกแบบ              
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓ มิติ   ก่อนลงมือ
สร้าง  และประเมินผล ทาํ
ใหผู้เ้รียนทาํงานอยา่งเป็น
กระบวนการ  

• ภาพร่าง  ๓ มิติหรือภาพ  
๓ มิติ  ประกอบดว้ย ดา้น
กวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง  

- 10 50 



 

 

67 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   เป็นการถ่ายทอดความคิด
หรือจินตนาการ 

 •  การดาํเนินการเพื&อให้
ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์    
มีขั%นตอนดงันี%    
 -   กาํหนดวตัถุประสงค์
และความตอ้งการของสิ&งที&
สนใจเพื&อกาํหนดขอ้มูลที&
ตอ้งการคน้หา 
 -  วางแผนและพิจารณา
เลือกแหล่งขอ้มูลที&มี                   
ความน่าเชื&อถือ  
 - กาํหนดหวัขอ้ของขอ้มูล
ที&ตอ้งการคน้หา               
เตรียมอุปกรณ์ที&ตอ้งใชใ้น
การคน้หา บนัทึก และเก็บ
ขอ้มูล  
 -   คน้หาและรวบรวม
ขอ้มูล 
-   พิจารณา เปรียบเทียบ 
ตดัสินใจ 
 -  สรุปผลและจดัทาํ
รายงานโดยมีการอา้งอิง       
แหล่งขอ้มูล 
-  เก็บรักษาขอ้มูลใหพ้ร้อม
ใชง้านต่อไป   

   

4. โปรแกรม
ประมวลคาํ 

ง2.1 ป.5/5 • การสร้างสิ&งของ
เครื&องใช ้ อยา่งเป็น
ขั%นตอนตั%งแต่กาํหนด
ปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือก  

- 10 50 



 

 

68 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   วธีิการ ออกแบบ              
โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓ มิติ   ก่อนลงมือ
สร้าง  และประเมินผล ทาํ
ใหผู้เ้รียนทาํงานอยา่งเป็น
กระบวนการ  

• การเลือกใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งสร้างสรรคเ์ป็น                       
การเลือกใชเ้ทคโนโลยทีี&
เป็นมิตรกบัชีวติ  สังคม 
สิ&งแวดลอ้ม เช่น การใช้
เทคโนโลยพีลงังาน
แสงอาทิตย ์ 

•  การจดัการสิ&งของ
เครื&องใชด้ว้ยการแปรรูป
แลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่ เป็น
ส่วนหนึ&งของเทคโนโลยี
สะอาด 
 

   

5. การสร้างงาน
เอกสารโดยใช้
โปรแกรม
ไมโครซอฟต์
เวร์ิด 

ง3.1 ป5/1 
ง3.1 ป5/2 

•  การดาํเนินการเพื&อให้
ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์   
มีขั%นตอนดงันี%    
 -   กาํหนดวตัถุประสงค์
และความตอ้งการของสิ&งที&
สนใจเพื&อกาํหนดขอ้มูลที&
ตอ้งการคน้หา 
-  วางแผนและพิจารณา
เลือกแหล่งขอ้มูลที&มีความ
น่าเชื&อถือ  
 
 

 10 50 



 

 

69 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

   -  กาํหนดหวัขอ้ของขอ้มูล
ที&ตอ้งการคน้หา               
เตรียมอุปกรณ์ที&ตอ้งใชใ้น
การคน้หา บนัทึก และเก็บ
ขอ้มูล  
-   คน้หาและรวบรวม
ขอ้มูล  -   พิจารณา 
เปรียบเทียบ ตดัสินใจ 
-  สรุปผลและจดัทาํ
รายงานโดยมีการอา้งอิง 
แหล่งขอ้มูล 
 -   เก็บรักษาขอ้มูลให้
พร้อมใชง้านต่อไป  

•  การใชไ้มโครซอฟต์
เวร์ิดประมวลคาํขั%น
พื%นฐานเช่นการสร้าง
เอกสารใหม่ การตกแต่ง
เอกสาร การบนัทึกงาน
เอกสาร 

•  การสร้างงานเอกสาร
เช่นบตัรอวยพร ใบ
ประกาศ รายงาน โดยมี
อา้งอิงแหล่งขอ้มูลใชค้าํ
สุภาพและไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูอื้&น 
อา้งอิงแหล่งขอ้มูลใชค้าํ
สุภาพและไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูอื้&น 

   

รวมตลอดปี 40 200 

 
 



 

 

70 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

โครงสร้างรายวชิา 

รายวชิา การงานอาชีพ 3                                                    รหัสวชิา ง 16101 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษา                               ชั;นประถมศึกษาปีที+ 6 

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 บา้นของฉนั ง 1.1 ป.6/1  
ง 1.1 ป.6/2 

•  การทาํงานและการ
ปรับปรุงการทาํงาน   เช่น 
-  การดูแลรักษาสมบติั
ภายในบา้น 

•  การจดัการในการ
ทาํงานและทกัษะการ
ทาํงานร่วมกนั   เช่น 
-  การติดตั%ง  ประกอบ 
ของใชใ้นบา้น 

•  มารยาท   เช่น 
-   การทาํงานกบัสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื้&น                      

- 5 20 

2 โลกสวยดว้ย 
พืชและ สัตว ์

ง 1.1 ป.6/1  
ง 1.1 ป.6/2 
ง 3.1 ป.6/1 
ง3.1  ป.6/2 

•  การทาํงานและการ
ปรับปรุงการทาํงาน   เช่น 
-  การปลูกไมด้อก หรือ ไม้
ประดบั  หรือ              
ปลูกผกั หรือเลี%ยงปลา
สวยงาม 
•  การสาํรวจตนเอง 
-  ความสนใจ  
ความสามารถ และทกัษะ 
•  คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  เช่น 

-  ความซื&อสัตย ์
-  ความขยนั  อดทน 
-   ความยติุธรรม 

-  ความรับผิดชอบ       
         

ศึกษาการ
ประกอบ
อาชีพใน
ทอ้งถิ&น เช่น  
- การเลี%ยงหอย
นางรม 
- การปลูก
ยางพารา  ฯลฯ 

10 60 



 

 

71 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

3 ธุรกิจน่ารู้  ง 1.1 ป.6/1  
ง 1.1 ป.6/2 

การทาํงานและการ
ปรับปรุงการทาํงาน เช่น 
- การบนัทึกรายรับ 
 - รายจ่ายของหอ้งเรียน 
- การจดัเก็บเอกสาร
การเงิน 

- 5 20 

4 โภชนาการเพื&อ
สุขภาพ 

ง 1.1 ป.6/2  
ง 1.1 ป.6/3 

การจดัการในการทาํงาน 
และทกัษะการทาํงาน 
ร่วมกนั   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ จดั
อาหาร ใหส้มาชิกใน
ครอบครัว 

- 8 30 

5 ชาํนาญงานช่าง
และนกัประดิษฐ์
คิดคน้ 

ง 1.1 ป.6/1 ง 
1.1 ป.6/2 

การจดัการในการทาํงาน
และทกัษะ 

การทาํงานร่วมกนั   เช่น 
-  การติดตั%ง  ประกอบ 
ของใชใ้นบา้น 
-  การประดิษฐข์องใช ้ 
ของตกแต่งใหส้มาชิกใน
ครอบครัว  หรือเพื&อน ใน
โอกาสต่าง ๆ 

 6 30 

6 มารยาทแสนสวย ง 1.1 ป.6/2  
ง 1.1 ป.6/3 

มารยาท   เช่น 
-   การทาํงานกบัสมาชิก
ในครอบครัวและผูอื้&น      
                

 3 20 



 

 

72 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

7 อาชีพน่ารู้ ง 1.1 ป.6/1  
ง 1.1 ป.6/2 

•  การสาํรวจตนเอง 
-  ความสนใจ  
ความสามารถ และทกัษะ 
•  คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซื&อสัตย ์
-  ความขยนั  อดทน 
-   ความยติุธรรม 
-  ความรับผิดชอบ 
 

 3 20 

รวมตลอดปี 40 200 



 

 

73 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยรีะดบัประถมศึกษา 

 
โครงสร้างรายวชิา 

 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ 3      รหัสวชิา ง 16102 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ระดับชั;นประถมศึกษา                 ชั;นประถมศึกษาปีที+  6 

 

หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

1 ส่วนประกอบ
เทคโนโลย ี

ง2.1 ป6/1 •  ระบบเทคโนโลยี
ประกอบดว้ย ตวัป้อน
(Input)  กระบวนการ 
(Process)   และผลลพัธ์
(Output) 
 

- 4 20 

2 คอมพิวเตอร์
เบื%องตน้ 

ง 3.1 ป.6/1 
ง3.1  ป 6/2 

•  แผนที&ความคิด เป็น
การลาํดบัความคิดใหเ้ห็น
เป็นขั%นตอน  และเป็นการ
ถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการรูปแบบหนึ&ง 
• หลกัการเบื%องตน้ของ
การแกปั้ญหา  
 -   พิจารณาปัญหา 
 -   วางแผนแกปั้ญหา 
 -   แกปั้ญหา 
-   ตรวจสอบและปรับปรุง 
•  การใช้คอมพิวเตอร์ใน
ก า ร ค้น ห า ข้อ มู ล   เ ช่ น 
ค้น ห า ข้อ มู ล ใ น เ ค รื& อ ง
คอมพิวเตอร์ คน้หาขอ้มูล
จากอินเทอร์เน็ต  ค้นหา
ขอ้มูลจากซีดีรอม 
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หน่วยที+ ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

3 ขอ้มูลส่วนตวัและ
ครอบครัว 

ง 2.1 ป.6/2 
ง.2.1 ป.6/3 

• การสร้างสิ&งของ
เครื&องใช ้ อยา่งเป็น
ขั%นตอนตั%งแต่กาํหนด
ปัญหา หรือความ
ตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล 
เลือกวธีิการ ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  
หรือแผนที&ความคิด  
ก่อนลงมือสร้าง และ
ประเมินผล ทาํให้
ผูเ้รียนทาํงานอยา่งเป็น
กระบวนการ 

• ภาพร่าง  ๓ มิติ  
ประกอบดว้ย  ดา้น
กวา้ง  ดา้นยาว  และ
ดา้นสูง เป็นการ
ถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการ 

• แผนที&ความคิด เป็นการ
ลาํดบัความคิดใหเ้ห็น
เป็นขั%นตอน  และเป็น
การถ่ายทอดความคิด
หรือจินตนาการรูปแบบ
หนึ&ง 
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หน่วย

ที+ 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

4 การนาํเสนขอ้มูล
ในรูปแบบที&
เหมาะสม 

ง3.1 ป6/3 
ง.3.1 ป6/4 
 

•   การจัดทําข้อมูลเพื&อ
ก า ร นํ า เ ส น อ ต้ อ ง
พิจารณารูปแบบของ
ขอ้มูลให้เหมาะสมกับ
การสื& อความหมายที&
เข้าใจง่ายและชัดเจน 
เ ช่ น  ก ร า ฟ  ต า ร า ง 
แผนภาพ รูปภาพ  

•   ก า ร ใ ช้ ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์
นํา เส น อ  เ ช่ น   ก า ร
ส ร้ า ง ส ไ ล ด์   ก า ร
ต ก แ ต่ ง ส ไ ล ด์  ก า ร
กาํหนดเทคนิคพิเศษใน
การนาํเสนอ 

•   ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้
เหมาะสมกับรูปแบบ
ก า ร นํ า เ ส น อ  เ ช่ น   
นํ า เ ส น อ ร า ย ง า น
เ อ ก ส า ร โ ด ย ใ ช้
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์                  
ประมวลคาํ  นําเสนอ
แบบบรรยายโดยใ ช้
ซอฟตแ์วร์นาํเสนอ 

•   การเก็บรักษาข้อมูล
ในรูปแบบต่างๆ  
-   สํ า เนาถาวร  เช่ น  

เอกสาร แฟ้มสะสม
งาน 

-   สื&อบนัทึก   เช่น เทป 
แผน่บนัทึก ซีดีรอม   

• ห น่ ว ย ค ว า ม จํา แ บ บ
แฟลช 
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หน่วย

ที+ 

ชื+อหน่วย 

การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/

ตัวชี;วดั 

สาระแกนกลาง สาระท้องถิ+น เวลา 

ชั+วโมง 

นํ;าหนัก

คะแนน 

5 การสร้างชิ%นงาน
ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

ง3.1 ป.6/5 • การสร้างชิ%นงานตอ้ง
มีการวางแผนงาน
และการออกแบบ
อยา่งสร้างสรรค ์

• ใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชิ%นงาน  เช่น             
แผน่พบั  ป้ายประกาศ  
เอกสารแนะนาํ
ชิ%นงาน  สไลด์
นาํเสนอขอ้มูล โดยมี
การอา้งอิง  

• แหล่งขอ้มูล ใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
ไม่คดัลอกผลงาน
ผูอื้&นใชค้าํสุภาพและ
ไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผูอื้&น 

- 10 50 
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การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยู่บนหลกัการพื%นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื&อพฒันาผูเ้รียนและเพื&อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน          
ให้ประสบผลสําเร็จนั%น  ผูเ้รียนจะตอ้งได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัชี% วดัเพื&อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคญั และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนซึ& งเป็น
เป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบัไม่ว่าจะเป็นระดบัชั%นเรียน  ระดบั
สถานศึกษา  ระดับเขตพื%นที&การศึกษา และระดับชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศที&แสดงพฒันาการ 
ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน  ตลอดจนข้อมูลที&เป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิด     การพฒันาและเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การว ัดและประเมินผลการเรียนรู้  แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั% นเรียน 
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื%นที&การศึกษา และระดบัชาติ  มีรายละเอียด ดงันี%  

1.  การประเมินระดับชั;นเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลที&อยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  
ผูส้อนดาํเนินการเป็นปกติและสมํ&าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ชิ%นงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิด
โอกาส   ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง เพื&อนประเมินเพื&อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีที&ไม่ผ่าน
ตวัชี%วดัใหมี้     การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดบัชั%นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการความก้าวหน้าใน 
การเรียนรู้  อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ&งที&
จะตอ้งไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากนี% ยงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุง 
การเรียนการสอนของตนดว้ย ทั%งนี% โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี%วดั 

2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที&สถานศึกษาดาํเนินการเพื&อตดัสินผล      
การเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลกัษณะ            
อนัพึงประสงค์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  นอกจากนี% เพื&อให้ได้ข้อมูลเกี&ยวกบัการจดัการศึกษา             
ของสถานศึกษา วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด 
รวมทั%งสามารถนาํผลการเรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัชาติ ผลการ
ประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลและสารสนเทศเพื&อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ 
หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื&อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา    ตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจดัการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื%นที&การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%น
พื%นฐาน  ผูป้กครองและชุมชน   
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 3.  การประเมินระดับเขตพื;นที+การศึกษา   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัเขตพื%นที&
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน เพื&อใช้เป็นขอ้มูล
พื%นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื%นที&การศึกษา   ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดาํเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิe ของผูเ้รียนดว้ยขอ้สอบมาตรฐานที&จดัทาํและดาํเนินการ
โดยเขตพื%นที&การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดาํเนินการจดัสอบ 
นอกจากนี% ยงัได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพื%นที&
การศึกษา 
 4.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดับชาติตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน  สถานศึกษาตอ้งจดัให้ผูเ้รียนทุกคนที&เรียน           
ในชั%นประถมศึกษาปีที&  3  ชั%นประถมศึกษาปีที&  6  ชั%นมธัยมศึกษาปีที& 3  และชั%นมธัยมศึกษาปีที&  6  
เขา้รับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเ้ป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง 
ๆ เพื&อนําไปใช้ในการวางแผนยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน             
การตดัสินใจในระดบันโยบายของประเทศ 

 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที&จะตอ้งจดัระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื&อให้ผูเ้รียนได้พฒันาเต็มตามศกัยภาพบนพื%นฐาน                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที&จาํแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนทั&วไป 
กลุ่มผูเ้รียนที&มีความสามารถพิเศษ   กลุ่มผูเ้รียนที&มีผลสัมฤทธิe ทางการเรียนตํ&า กลุ่มผูเ้รียนที&มีปัญหา
ดา้นวนิยัและพฤติกรรม  กลุ่มผูเ้รียนที&ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผูเ้รียนที&มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาใน
การดาํเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันาและประสบ
ความสาํเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษา  จะต้องจัดทาํระเบียบว่าด้วยการวดัและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัที&เป็น
ขอ้กาํหนดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน เพื&อให้บุคลากรที&เกี&ยวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติั
ร่วมกนั  

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียน 

1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      1.1 การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั%น ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาผูเ้รียนแต่ละ
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คนเป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของผูเ้รียนทุกดา้นอยา่งสมํ&าเสมอและต่อเนื&องในแต่ละภาคเรียน รวมทั%ง
สอนซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

            (1) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั%งหมด 
            (2) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัชี%วดั และผา่นตามเกณฑที์&สถานศึกษา 

กาํหนด 
      (3) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา 
            (4) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมินผา่นตามเกณฑที์& 

สถานศึกษากาํหนด ในการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน  
        การพิจารณาเลื&อนชั%นทั%งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้ผูเ้รียนมีขอ้บกพร่องเพียง
เล็กนอ้ย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ให้อยูใ่นดุลพินิจของ
สถานศึกษาที&จะผอ่นผนัใหเ้ลื&อนชั%นได ้แต่หากผูเ้รียนไม่ผา่นรายวชิาจาํนวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะ
เป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั%นที&สูงขึ%น สถานศึกษาอาจตั%งคณะกรรมการพิจารณาใหเ้รียนซํ% าชั%น
ได ้ทั%งนี% ใหค้าํนึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

1.2  การให้ระดับผลการเรียน 

                     ระดับประถมศึกษา  ในการตดัสินเพื&อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิา  สถานศึกษา
สามารถใหร้ะดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียน  เป็นระบบตวัเลข  ระบบ
ตวัอกัษร   ระบบร้อยละ และระบบที&ใชค้าํสาํคญัสะทอ้นมาตรฐาน  

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั%น ให้ระดบั
ผลการประเมินเป็น ดีเยี&ยม  ดี  และผา่น 

การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั%งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบติักิจกรรมและผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑที์&สถานศึกษากาํหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรม
เป็นผา่น และไม่ผา่น          

1.3  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื&อสารใหผู้ป้กครองและผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้             
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซึ& งสถานศึกษาตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัทาํเอกสารรายงานให้
ผูป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครั% ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของผูเ้รียนที&
สะทอ้นมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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         2.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐาน  กาํหนดเกณฑ์กลางสําหรับการจบการศึกษาเป็น 3
ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 2.1   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

           (1)  ผูเ้รียนเรียนรายวชิาพื%นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ&มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน        
ที&หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐานกาํหนด  
           (2) ผู ้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื%นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที&
สถานศึกษากาํหนด 
                        (3) ผูเ้รียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑ ์                  
การประเมินตามที&สถานศึกษากาํหนด 

          (4) ผูเ้รียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑ์การประเมิน
ตามที&สถานศึกษากาํหนด 
            (5) ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที&สถานศึกษากาํหนด 
  สําหรับการจบการศึกษาสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 
การศึกษาสาํหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสําหรับผูด้อ้ยโอกาส การศึกษา
ตามอธัยาศยั   ใหค้ณะกรรมการของสถานศึกษา  เขตพื%นที&การศึกษา  และผูที้&เกี&ยวขอ้ง ดาํเนินการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั%นพื%นฐานสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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อภิธานศัพท์ 

สาระที+ 1    การดํารงชีวติและครอบครัว 

กระบวนการกลุ่ม    

 กระบวนการในการทาํงานกลุ่ม  มีขั%นตอน  ดังนี%   การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  การกาํหนด
เป้าหมาย หรือวตัถุประสงค์ของงาน  วางแผนการทาํงาน  แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล  ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที&  ประเมินผล  และปรับปรุงการทาํงาน 

การดํารงชีวติ    เป็นการทาํงานในชีวิตประจาํวนัเพื&อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ที&วา่ดว้ยงานบา้น  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ ์  งานธุรกิจ  และงานอื&น ๆ 

การทาํงานเพื+อการดํารงชีวติ    

 เป็นการทาํงานที&จาํเป็นเกี&ยวกบัความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนั  ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ทาํลายสิ&งแวดลอ้ม เนน้การปฏิบติัจริงจนเกิดความมั&นใจ  
และภูมิใจในผลสาํเร็จของงาน  เพื&อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของตนเอง 

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลกัษณะนิสัยในการทาํงาน    

 ประกอบดว้ย  ความซื&อสัตย ์ เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยดั  ขยนั  อดทน    รับผิดชอบ  ตรง
เวลา  รอบคอบ  ปลอดภยั  คุม้ค่า   ย ั&งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช่วยเหลือตนเอง 
ทาํงานบรรลุเป้าหมาย  ทาํงานถูกวิธี  ทาํงานเป็นขั%นตอน   ทาํงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค ์ 
มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ&งแวดลอ้ม ฯลฯ 

ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา     

เป็นกระบวนการที&ต้องการให้ผูเ้รียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั%นตอน             
การสังเกต  การวเิคราะห์   การสร้างทางเลือก   และการประเมินทางเลือก 

ทกัษะการจัดการ   

 ความพยายามของบุคคลที&จะจดัระบบงาน (ทาํงานเป็นรายบุคคล) และจดัระบบคน (ทาํงาน     
เป็นกลุ่ม)  เพื&อใหท้าํงานสาํเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทกัษะกระบวนการทาํงาน     

 การลงมือทาํงานดว้ยตนเอง  โดยมุ่งเนน้การฝึกวธีิการทาํงานอยา่งสมํ&าเสมอ  ทั%งการทาํงาน
เป็นรายบุคคล  และการทาํงานเป็นกลุ่ม  เพื&อให้สามารถทาํงานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  การ
วเิคราะห์งาน  การวางแผนในการทาํงาน  การปฏิบติังาน   และการประเมินผลการทาํงาน 
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ทกัษะการทาํงานร่วมกนั     

 การทาํงานเป็นกลุ่ม  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้&นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน           
ไดท้าํงานอยา่งมีกระบวนการตามขั%นตอนการทาํงาน  และฝึกหลกัการทาํงานกลุ่ม โดยรู้จกับทบาท
หนา้ที&ภายในกลุ่ม  มีทกัษะในการฟัง - พูด  มีคุณธรรมในการทาํงานร่วมกนั  สรุปผล  และนาํเสนอ
รายงาน 

ทกัษะการแสวงหาความรู้    

 วิธีการและกิจกรรมที&มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้แสวงหาขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ เกี&ยวกบัเรื& องหรือ
เนื%อหา  นั%น ๆ ไดแ้ก่  การศึกษาคน้ควา้  การรวบรวม การสังเกต  การสาํรวจ  และการบนัทึก 

สาระที+ 2   การออกแบบและเทคโนโลยี 

กระบวนการเทคโนโลย ี  

เป็นขั%นตอนการแกปั้ญหา หรือสนองความตอ้งการของมนุษยป์ระกอบดว้ย กาํหนดปัญหา
หรือความตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูลเพื&อแสวงหาวิธีการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ เลือกวิธีการ   
ออกแบบและปฏิบติัการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ข และประเมินผล 

การถ่ายทอดความคิด    

เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที&ใช้แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการให้เป็นรูปธรรมเพื&ออธิบาย
และสื&อสารใหผู้อื้&นเขา้ใจ ไดแ้ก่ แผนที&ความคิด ภาพวาด 2 มิติ ภาพวาด 3 มิติ  ภาพฉายเพื&อการสร้าง
ชิ%นงาน 

การออกแบบ (ทางเทคโนโลย)ี   

เป็นการลาํดบัความคิดหรือจินตนาการเป็นขั%นตอน นาํไปสู่การวางแผนการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการ   

การออกแบบและเทคโนโลย ี 

เป็นการเรียนรู้เพื&อพฒันาความสามารถของมนุษยใ์นการแกปั้ญหา และสนองความตอ้งการ
อย่างสร้างสรรค์ โดยนาํความรู้มาใช้กบักระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ&งของเครื&องใช ้วิธีการ หรือ
เพิ&มประสิทธิภาพในการดาํรงชีวติและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

การเลอืกใช้เทคโนโลย ี  

เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื&อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์โดยผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติที&ดีต่อสังคมและสิ&งแวดลอ้ม 
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ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

เป็นความสามารถทางสมองมนุษยที์&คิดไดก้วา้งไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นาํไปสู่การคิด
ประดิษฐ์สิ& งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่  ลักษณะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ 
ประกอบดว้ย 

1. ความคิดริเริ&ม (originality) คือ ลกัษณะความคิดที&แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม 
ประยกุตใ์หเ้กิดสิ&งใหม่ขึ%น ที&ไม่ซํ% ากบัของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน   

2. ความคล่องในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และมีปริมาณที&มากในเวลาจาํกดั  เช่น  ใหผู้เ้รียนวาดภาพต่อเติมรูปที&กาํหนด ใหไ้ดม้ากที&สุด 
ภายในเวลา 10 นาที 

3. ความยดืหยุน่ในการคิด (flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาคาํตอบไดห้ลาย
ประเภท และหลายทิศทาง ดดัแปลงจากสิ&งหนึ&งไปเป็นหลายสิ&งได ้  เช่น ให้ผูเ้รียนบอกวิธีการนาํ
ขวดนํ%าพลาสติกที&เหลือใช ้นาํไปทาํอะไรใหเ้กิดประโยชน์ ไดบ้า้ง  

4. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื&อตกแต่ง หรือขยายความคิด
หลกัใหส้มบูรณ์ยิ&งขึ%น 

ความปลอดภัยในการทาํงาน    

เป็นการใชอุ้ปกรณ์ เครื&องมือในการทาํงานเพื&อสร้างชิ%นงานอยา่งปลอดภยั และเลือกใชใ้ห้
เหมาะสมกบัประเภทและลกัษณะการใชง้านของอุปกรณ์และเครื&องมือนั%น 

เทคโนโลย ี  

เป็นการนําความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ& งของเครื& องใช้ หรือวิธีการโดยผ่าน
กระบวนการ เพื&อแกปั้ญหาสนองความตอ้งการ หรือเพิ&มความสามารถในการทาํงานของมนุษย ์  

เทคโนโลยีที+ยั+งยนื   

เป็นเทคโนโลยีที&ใช้เพื&อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันโดยไม่ทําให้
ประชาชน   รุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการที&จะสนอง
ความตอ้งการ     ของเขาเอง โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ&งแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยสีะอาด   

เป็นกระบวนการ หรือวิธีการ ที&นาํมาใช้พฒันา เปลี&ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภณัฑ์  วิธีการ 
กระบวนการ  หรือการบริการ อย่างต่อเนื&อง  เพื&อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสี& ยงต่อมนุษย ์                  

และสิ&งแวดลอ้มนอ้ยที&สุด โดยใชเ้ครื&องมือ เช่น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป็นตน้  
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แบบจําลอง   

เป็นแบบหรือวตัถุสามมิติที&จาํลองรูปแบบ รายละเอียด วิธีการ ตามแนวคิดที&ไดอ้อกแบบไว ้     
เพื&อนาํเสนอรูปแบบของชิ%นงานหรือรูปแบบของวธีิการ 

แผนที+ความคิด (Concept Mapping)   

เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่าง ๆ ในภาพรวม เพื&อแสดงการเชื&อมโยงขอ้มูล
เกี&ยวกบัเรื&องใดเรื&องหนึ&งระหวา่งความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ยที&เกี&ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
โดยนาํเสนอเป็นขอ้ความ สัญลกัษณ์ หรือภาพ  โดยใช ้สี  และเส้น  

ภาพฉาย      

เ ป็นภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  
ประกอบด้วย ภาพดา้นหน้า ภาพดา้นขา้ง และภาพดา้นบน แสดงขนาด และหน่วยในการวดั  เพื&อ
สามารถนาํไปสร้างแบบจาํลอง หรือชิ%นงานได ้

ภาพร่าง 2 มิติ   

เป็นภาพที&ประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง  และ ดา้นยาว เพื&อนาํเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา  หรือ
สนองความตอ้งการ 

ภาพร่าง 3 มิติ   

เป็นภาพที&ประกอบด้วย ด้านกวา้ง  ด้านยาว และด้านสูง เพื&อนําเสนอแนวคิดของการ
แกปั้ญหา  หรือสนองความตอ้งการ 

ออกแบบและสร้าง    

หรือออกแบบและปฏิบติัการ หมายถึง ขั%นตอนการลาํดบัความคิดเพื&อสร้างแนวทางการ
แกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการและถ่ายทอดความคิดเป็นภาพที&มีรายละเอียด เพื&อนาํไปสร้างใน
กระบวนการเทคโนโลย ีโดยเป็นขั%นตอนที&ใหมี้การออกแบบก่อนการสร้างชิ%นงาน 

สาระที+ 3    เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  เป็นกระบวนการที&เกี&ยวขอ้งกบัการรวบรวม การตรวจสอบความถูกตอ้ง การจดัเก็บ 
การจดัการ การกระทาํกบัขอ้มูลข่าวสาร โดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สํานกังานต่างๆ ใน
การปฏิบติังานเพื&อให้ไดส้ารสนเทศหรือความรู้ที&นาํมาใช้ในการตดัสินใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินชีวติ  
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ข้อมูล  

ขอ้เท็จจริงหรือเหตุการณ์ที&เกี&ยวขอ้งกบัสิ&งต่างๆ เช่น คน สัตว ์สิ&งของ สถานที& ฯลฯ โดยอยู่
ในรูปแบบที&เหมาะสมต่อการสื&อสาร การแปลความหมาย  การประมวลผลและการใช้งาน   ขอ้มูล
อาจเป็นตวัเลข ตวัอกัขระ หรือสัญลกัษณ์ใด 

เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 การเชื&อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั% งแต่ 2 เครื& องขึ% นไป เพื&อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหวา่งกนั 

ซอฟต์แวร์  

ชุดคาํสั&งหรือโปรแกรมที&เขียนขึ%นดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์อยา่งมีลาํดบัขั%นตอน เพื&อให้เครื&อง
คอมพิวเตอร์ทาํงาน    

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

เป็นซอฟต์แวร์ที&เขียนขึ%นเพื&ออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ โดยสามารถนาํไปใช้กบังาน                
ดา้นต่างๆ ที&ทาํอยูเ่ป็นประจาํไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เช่น ซอฟตแ์วร์ประมวลคาํ ซอฟตแ์วร์ตารางการทาํงาน 
ซอฟตแ์วร์จดัการฐานขอ้มูล   ซอฟตแ์วร์นาํเสนอ   และซอฟตแ์วร์ของระบบงานธนาคาร 

ซอฟต์แวร์ระบบ 

เป็นซอฟต์แวร์ที& ใช้ในการจัดการควบคุมการทํางานร่วมกันของระบบการทํางาน                       
ของเครื&องคอมพิวเตอร์ให้ทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจดัการดา้น
อุปกรณ์รับเขา้ขอ้มูล และแสดงผล การแสดงผลลพัธ์บนจอภาพ การนาํผลลพัธ์ที&ได้ไปแสดงทาง
เครื&องพิมพ ์     การบนัทึกขอ้มูลเก็บไวใ้นหน่วยความจาํรอง  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสาร หมายถึง การนาํวิทยาการที&กา้วหนา้ทางดา้นคอมพิวเตอร์
และการสื&อสารมาสร้างมูลค่าเพิ&มใหก้บัสารสนเทศ ทาํใหส้ารสนเทศมีประโยชน์และใชง้านไดก้วา้งขวาง
มากขึ%น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีดา้นต่างๆ ในการรวบรวม จดัเกบ็ ใชง้าน ส่งต่อ หรือ
สื&อสารระหวา่งกนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื&อสารเกี&ยวขอ้งโดยตรงกบั 2 สิ&ง คือ 

1) เครื& องมือเครื& องใช้ในการจดัการสารสนเทศ เช่นเครื& องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบขา้ง และ
อุปกรณ์สื&อสารและโทรคมนาคม  
             2) ขั%นตอนวิธีการดาํเนินการซึ& งเกี&ยวขอ้งกบัซอฟต์แวร์ ขอ้มูล บุคลากร และกรรมวิธีการ
ดาํเนินงานเพื&อใหข้อ้มูลนั%นเกิดประโยชน์มากที&สุด  

โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

เป็นโปรแกรมที&ช่วยเสริมการทาํงานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใชง้านอื&นๆ ให้มี
ความสามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิ&งขึ%น นอกจากนี%บางโปรแกรมยงัออกแบบมาเพื&อช่วย
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จดัการกบัทรัพยากรของเครื& องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ%น เช่น จดัการหน่วยความจาํ 
จดัการเนื%อที&ในการเก็บขอ้มูล ช่วยทาํสําเนาและคน้คืนขอ้มูล ช่วยซ่อมการชาํรุดของหน่วยเก็บขอ้มูล 
ช่วยคน้หาป้องกนั  และกาํจดัไวรัส   

โพรโตคอล ขอ้กาํหนด ระเบียบ พิธีการ ขั%นตอนปฏิบติัที&ใชค้วบคุมการสื&อสารขอ้มูลในเครือข่าย                      
เครื&องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที&ใชโ้พรโตคอลชนิดเดียวกนั   จึงจะสามารถติดต่อและส่ง
ขอ้มูลระหวา่งกนัได ้ 

สารสนเทศ  

ขอ้มลูที&เป็นเรื&องเกี&ยวขอ้งกบัความจริงของคน สตัว ์สิ&งของ ทั%งที&เป็นรูปธรรมและนามธรรม                 
ที&ไดรั้บการจดัเกบ็รวบรวม ประมวลผล เรียกคน้ และสื&อสารระหวา่งกนั นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้ 

ระบบสารสนเทศ 

เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน  การจดัการ  และการปฏิบติัการทั%งในระดับบุคคล  
ระดบักลุ่มหรือระดบัองคก์ร เพื&อช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพมากยิ&งขึ%น โดยใชอ้งคป์ระกอบของ
ระบบสารสนเทศในการดาํเนินการ 

สาระที+ 4    การอาชีพ 

การจําลองอาชีพ  เป็นการจดักิจกรรมเพื&อการเรียนรู้เกี&ยวกบัอาชีพที&สถานศึกษาจดัทาํให้เสมือนจริง
เพื&อใหผู้เ้รียน      มีทกัษะการทาํงานอาชีพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  เช่น     การจดันิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ 

การประเมินทางเลือกอาชีพ  เป็นการรู้จกัตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   ทศันคติ  ศกัยภาพ  
วิสัยทศัน์ แนวโน้มดา้นอาชีพที&ตอ้งการของตลาดแรงงาน  ที&เหมาะสมกบัความสนใจ  ความถนดั 
และทกัษะทางดา้นอาชีพ              ก่อนตดัสินใจเลือกอาชีพ  

การอาชีพ   เป็นสาระที& เกี&ยวข้องกับทักษะที&จาํเป็นต่ออาชีพ  เห็นความสําคัญของคุณธรรม  
จริยธรรมและเจตคติที&ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีไดเ้หมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

ทกัษะที+จําเป็นต่ออาชีพ   ประกอบด้วย   ทักษะกระบวนการทาํงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแกปั้ญหา   ทกัษะการทาํงานร่วมกนั  และทกัษะการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์ในอาชีพ     เป็นการจัดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้   ได้เห็น  และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที&
เกี&ยวกบัอาชีพ ที&ตนเองถนดัและสนใจ 

สถานการณ์แรงงาน   ประกอบด้วย  การมีงานทาํ  การจา้งงาน  การคุม้ครองแรงงาน และการ
ประกนัสังคม  ทั%งในปัจจุบนัและอนาคต 
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