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กลุ$มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพ 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกLน เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
ประกาศโรงเรียนบ/านโคกแปะ 

เร่ือง ให/ใช/หลักสูตรโรงเรียนบ/านโคกแปะ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

  เพ่ือให)การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสอดคล)องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคมและความเจริญก)าวหน)าทางวิทยาการเปGนการสร)างกลยุทธJใหมKในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาให)
สามารถตอบสนองความต)องการของบุคคลสังคมไทย ผู)เรียนมีศักยภาพในการแขKงขันและรKวมมืออยKาง
สร)างสรรคJในสังคมโลกปลูกฝUง ให)ผู)เรียนมีจิตสำนึกในความเปGนไทย  มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชนJ
สKวนรวม น)อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูKการเรียนการสอน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยJทรงเปGนประมุข โรงเรียนบ)านโคกแปะได)ดำเนินการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนบ)าน โรงเรียนบ)านโคกแปะพุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สอดคล)องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
บริหารจัดการเวลาเรียน และปรับมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล)องกับ คำสั่งสพฐ. ที่ ๑๒๓๙/๖๐ และ
ประกาศ สพฐ.ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เปGนท่ีเรียบร)อยแล)ว 
  ท้ังน้ี หลักสูตรโรงเรียนบ)านโคกแปะได)รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศให)ใช)หลักสูตรโรงเรียนต้ังแตKบัดน้ีเปGนต)นไป 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นายวิลาศ ใจเท่ียง) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ)านโคกแปะ 

 
(นายอัมพร ภูพานเพชร) 

ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านโคกแปะ 
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คำนำ 
  หลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ ฉบับน้ีเป<นเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ2านโคกแปะ พุทธศักราช 2565 จัดทำเพื่อเป<นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนในการ
พัฒนาคุณภาพผู2เรียนรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปUที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี 3 ให2ตรงตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู2ของกลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพโดยพิจารณาตาม หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีองค^ประกอบสำคัญ
ประกอบด2วย 
  - สาระสำคัญ 
  - วิสัยทัศน̂ พันธกิจ และเปaาประสงค̂ 
  - สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ 
  - สาระและมาตรฐานการเรียนรู2 
  - คุณภาพผู2เรียน 
  - ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู2แกนกลาง 
  - โครงสร2างหลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ 
  - คำอธิบายรายวิชา 
  - โครงสร2างรายวิชา 
  - ส่ือ/แหล*งเรียนรู2 
  - แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู2 
  - อภิธานศัพท̂ 
  โรงเรียนบ2านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก*นเขต  1 ขอขอบคุณ
คณะครู  ศึกษานิเทศก^ คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู2ที่มีส*วนร*วม จากทุกภาคส*วนที่ช*วยให2การพัฒนา
หลักสูตรฉบับนี้ มีความสมบูรณ^ และเหมาะสมต*อการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ก*อให2เกิดการพัฒนาผู2เรียน
ได2อย*างสมบูรณ̂ 
 

กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
คณะผู0จัดทำ 
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สารบัญ 
เรื่อง  หน1า 
ประกาศโรงเรียนบ0านโคกแปะ เร่ือง การให0ใช0หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ0านโคกแปะ   
พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561  
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
¨ คำนำ           ก 
¨ สารบัญ           ข 
¨ สาระสำคัญ           1 
¨ วิสัยทัศนY พันธกิจ และเปZาประสงคY        3 
¨ สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคY     5 
¨ สาระและมาตรฐานการเรียนรู0         7 
¨ คุณภาพผู0เรียน          8 
¨ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู0แกนกลาง        9 
¨ โครงสร0างหลักสูตรสถานศึกษา       

• โครงสร2างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ2านโคกแปะ พุทธศักราช 2565  16 
• โครงสร2างหลักสูตรกลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ     18 

¨ คำอธิบายรายวิชา 
• คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ        19 

¨ โครงสร0างรายวิชา 
• โครงสร2างรายวิชาการงานอาชีพ        31 

¨ ส่ือ/แหล%งเรียนรู0          47 
¨ แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู0        48 
ภาคผนวก 

• อภิธานศัพท̂ 

• คำส่ังโรงเรียนบ2านโคกแปะ เร่ือง แต*งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ2านโคกแปะ 
พุทธศักราช 2565
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สาระสำคัญ  
  หลักสูตรสถานศึกษากลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังน้ี 
  1. เป<นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป<นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู2
เป<นเปaาหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให2มีความรู2 ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป<น
ไทยควบคู*กับความเป<นสากล 
  2. เป<นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได2รับการศึกษาอย*างเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 
  3. เป<นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให2สังคมมีส*วนร*วมในการจัดการศึกษา
ให2สอดคล2องกับสภาพและความต2องการของท2องถ่ิน 
  4. เป<นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร2างยืดหยุ*นทั้งด2านสาระการเรียนรู2 เวลาและการจัดการ
เรียนรู2 
  5. เป<นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน2นผู2เรียนเป<นสำคัญ  
  6. เป<นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุม
ทุกกลุ*มเปaาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู2 และประสบการณ̂   

 
ทำไมต1องเรียนการงานอาชีพ 
  กลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพเป<นกลุ*มสาระที่ช*วยพัฒนาให2ผู2เรียน มีความรู2 ความเข2าใจ 
มีทักษะพื้นฐานที่จำเป<นต*อการดำรงชีวิต และรู2เท*าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู2เกี ่ยวกับการ
ดำรงชีวิต การอาชีพ มาใช2ประโยชน^ในการทำงานอย*างมีความคิดสร2างสรรค^ และแข*งขันในสังคมไทยและ
สากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต*อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู*ใน
สังคมได2อย*างพอเพียงและมีความสุข   
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เรียนรู1อะไรในการงานอาชีพ 
  กลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ*งพัฒนาผู2เรียนแบบองค^รวม เพื่อให2มี
ความรู2ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต*อได2อย*างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ  ดังน้ี   
  • การดำรงชีวิตและครอบครัว เป<นสาระเก่ียวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน ช*วยเหลือตนเอง   
ครอบครัว และสังคมได2ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  ไม*ทำลายสิ่งแวดล2อม  เน2นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
ม่ันใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพ่ือให2ค2นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
  • การอาชีพ เป<นสาระที่เกี่ยวข2องกับทักษะที่จำเป<นต*ออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม และเจตคติที่ดีต*ออาชีพ  ใช2เทคโนโลยีได2เหมาะสม เห็นคุณค*าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 
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วิสัยทัศนA พันธกิจ และเปGาประสงคA 
วิสัยทัศนAโรงเรียนบ1านโคกแปะ 
  โรงเรียนบ2านโคกแปะมุ*งมั่นพัฒนาผู2เรียน ให2มีคุณธรรม นำความรู2 มุ*งสู*มาตรฐานการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ^มาตรฐาน นำเทคโนโลยีและภูมิปkญญาท2องถิ่นมาบูรณาการการเรียนรู2อย*างมี
ประสิทธิภาพ เปlดโอกาสให2ทุกภาคส*วนเข2ามามีส*วนร*วมในการจัดการศึกษา พัฒนางานอาชีพ น2อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบริหารโดยใช2หลักธรรมาภิบาล มุ*งสู*ไทยแลนด̂ 4.0 

วิสัยทัศนAกลุJมสาระการเรียนรู1การงานอาชีพ 
  มุ*งพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2 ความเข2าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป<นต*อการดำรงชีวิต และรู2เท*า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู2เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพ มาใช2ประโยชน^ในการทำงานอย*างมี
ความคิดสร2างสรรค̂ และแข*งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน และมี
เจตคติท่ีดีต*อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู*ในสังคมได2อย*างพอเพียงและมีความสุข   

พันธกิจกลุJมสาระการเรียนรู1การงานอาชีพ 
  1. จัดการเรียนรู2ส*งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให2มีทักษะการคิดสร2างสรรค̂   
  2. ส*งเสริมให2ผู2เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค̂ท่ีดีงามและเหมาะสม 
  3. ส*งเสริมให2ผู2เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก2ปkญหาอย*างสร2างสรรค̂แข*งขันในสังคมไทย
และสากลได2 
  4. ส*งเสริมให2ผู2เรียนมีเจตคติที่ดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ดำรงชีวิตอยู*ในสังคมได2
อย*างพอเพียง และมีความสุข 
  5. ส*งเสริมผู2เรียนให2เห็นคุณค*า ประโยชน^ ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล2อม พลังงานและ
แหล*งเรียนรู2ในท2องถ่ิน 
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เปGาประสงคAกลุJมสาระการเรียนรู1การงานอาชีพ 
  1. ผู2เรียนมีความรู2ความสามารถ มีทักษะในการทำงานเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
และศึกษาต*อได2อย*างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู2เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและแก2ปkญหาอย*างสร2างสรรค^อย*างมีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ สามารถแข*งขันในสังคมไทยและสากลได2 
  3. ผู2เรียนได2เรียนรู2จากการทำงานและการปฏิบัติจริงจากประสบการณ^และกระบวนการกลุ*ม
เกิดเจตคติท่ีดีต*อการทำงาน รักการทำงาน ดำรงชีวิตอยู*ในสังคมได2อย*างพอเพียง และมีความสุข 
  4. ผู2เรียนเห็นคุณค*าในการใช2ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล2อม พลังงานและแหล*งเรียนรู2ใน
ท2องถ่ิน 
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สมรรถนะสำคัญของผู1เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคA 

สมรรถนะของผู1เรียน 
  1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป<นความสามารถในการรับและส*งสาร มีวัฒนธรรมในการใช2
ภาษาถ*ายทอดความคิด ความรู2ความเข2าใจ ความรู2สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข2อมูลข*าวสารและ
ประสบการณ^อันจะเป<นประโยชน^ต*อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต*อรองเพื่อขจัดและลด
ปkญหาความขัดแย2งต*าง ๆ การเลือกรับหรือไม*รับข2อมูลข*าวสารด2วยหลักเหตุผลและความถูกต2อง ตลอดจนการ
เลือกใช2วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต*อตนเองและสังคม 
  2.  ความสามารถในการคิด เป<นความสามารถในการวิเคราะห^ การคิดสังเคราะห^ การคิด
อย*างสร2างสรรค^ การคิดอย*างมีวิจารณญาณ และการคิดเป<นระบบ เพื่อนำไปสู*การสร2างองค^ความรู2หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได2อย*างเหมาะสม 
  3.  ความสามารถในการแก2ปkญหา เป<นความสามารถในการแก2ปkญหาและอุปสรรคต*าง ๆ         
ที ่เผชิญ¬ได2อย*างถูกต2องเหมาะสมบนพื ้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข2อมูลสารสนเทศ เข2าใจ
ความสัมพันธ^และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ^ต*าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู2 ประยุกต^ความรู2มาใช2ในการ
ปaองกันและแก2ไขปkญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต*อตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล2อม 
  4.  ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต เป<นความสามารถในการนำกระบวนการต*าง ๆ ไปใช2ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู2ด2วยตนเอง การเรียนรู2อย*างต*อเนื่อง การทำงาน และการอยู*ร*วมกันใน
สังคมด2วยการสร2างเสริมความสัมพันธ^อันดีระหว*างบุคคล การจัดการปkญหาและความขัดแย2งต*าง ๆ อย*าง
เหมาะสม การปรับตัวให2ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล2อม และการรู2จักหลีกเล่ียงพฤติกรรม
ไม*พึงประสงค̂ท่ีส*งผลกระทบต*อตนเองและผู2อ่ืน 
  5.  ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี เป<นความสามารถในการเลือกและใช2เทคโนโลยีด2าน
ต*าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด2านการเรียนรู2 การสื่อสาร    
การทำงาน การแก2ปkญหาอย*างสร2างสรรค̂ ถูกต2องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคA 
 1. รักชาติ ศาสน̂ กษัตริย̂ 
 2. ซ่ือสัตย̂สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝqเรียนรู2 
 5. อยู*อย*างพอเพียง 
 6. มุ*งม่ันในการทำงาน 
 7. รักความเป<นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
 9. คารวะนอบน2อม เพียบพร2อมวาจา 
 
ทักษะมีจำเปbนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต0องเรียนรู0ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู0 3R x 7C 
      3R คือ Reading (อ*านออก), (W)Riting (เขียนได2), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป<น) 
    7C ได2แก*  

¨ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด2านการคิดอย*างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก2ปkญหา 

¨ Creativity and Innovation (ทักษะด2านการสร2างสรรค̂ และนวัตกรรม) 
¨ Cross-cultural Understanding (ทักษะด2านความเข2าใจความต*างวัฒนธรรม ต*าง

กระบวนทัศน̂) 
¨ Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด2านความร*วมมือ การทำงาน

เป<นทีม และภาวะผู2นำ) 
¨ Communications, Information, and Media Literacy (ท ั กษะด 2 านการส ื ่ อสาร

สารสนเทศ และรู2เท*าทันส่ือ 
¨ Computing and ICT Literacy (ทักษะด2านคอมพิวเตอร^ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร) 
¨ Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู2) 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู1 

สาระท่ี 1    การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1 เข2าใจการทำงาน มีความคิดสร2างสรรค^ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ                     

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน และทักษะ              
การแสวงหาความรู 2  ม ีค ุณธรรม และลักษณะนิส ัยในการทำงาน มีจ ิตสำนึก              
ในการใช2พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล2อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1 เข2าใจ มีทักษะที่จำเป<น มีประสบการณ^ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช2เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต*ออาชีพ 
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คุณภาพผู1เรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปTที่ 3  

• เข2าใจวิธีการทำงานเพื่อช*วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส*วนรวม ใช2วัสดุ อุปกรณ^ และ
เครื่องมือถูกต2องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงานที่กระตือรือร2น ตรง
เวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ̂ส่ิงแวดล2อม 

• เข2าใจประโยชน^ของสิ่งของเครื่องใช2ในชีวิตประจำวัน มีความคิดในการแก2ปkญหาหรือสนอง
ความต2องการอย*างมีความคิดสร2างสรรค̂ 
 
จบชั้นประถมศึกษาปTที่ 6 

• เข2าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต*ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการ
ทำงานร*วมกัน ทำงานอย*างเป<นระบบและมีความคิดสร2างสรรค^ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน อดทน 
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย̂ มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใช2น้ำ ไฟฟaาอย*างประหยัดและคุ2มค*า 

• รู2และเข2าใจเก่ียวกับอาชีพ รวมท้ังมีความรู2 ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธ̂กับอาชีพ  
 
จบชั้นมัธยมศึกษาปTที่ 3 

• เข2าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ใช2กระบวนการกลุ*มในการทำงาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู2 ทักษะกระบวนการแก2ปkญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย*างมีเหตุผลและถูกต2อง และมีจิตสำนึกในการใช2พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล2อมอย*าง
ประหยัดและคุ2มค*า 

• เข2าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต*อและเห็นความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางานทำ คุณสมบัติที่จำเป<นสำหรับการมีงานทำ วิเคราะห^แนวทางเข2าสู*อาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ี
จำเป<นสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ^ต*ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบ
อาชีพท่ีสอดคล2องกับความรู2 ความถนัด และความสนใจ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู1แกนกลาง 
กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

สาระท่ี   1      การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง  1. 1   เข2าใจการทำงาน  มีความคิดสร2างสรรค^   มีทักษะกระบวนการทำงานทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู2 มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช2พลังงาน ทรัพยากร และ
ส่ิงแวดล2อม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป.1 1. บอกวิธีการทำงานเพื ่อช*วยเหลือ

ตนเอง 
2. ใช2วัสดุ อุปกรณ̂ และเครื่องมือง*ายๆ 
ในการทำงานอย*างปลอดภัย 
3. ทำงานเพื ่อช*วยเหลือตนเองอย*าง
กระตือรือร2นและตรงเวลา 

• การทำงานเพ่ือช*วยเหลือตนเอง เช*น 
- การแต*งกาย 
- การเก็บของใช2 
- การหยิบจับและใช2ของใช2ส*วนตัว 
- การจัดโตòะ ตู2 ช้ัน 
• การใช2วัสดุ อุปกรณ̂ และเคร่ืองมือง*าย ๆ 
ในการทำงานอย*างปลอดภัย เช*น 
- การทำความคุ2นเคยการใช2เคร่ืองมือ 
- การรดน้ำต2นไม2 
- การถอนและเก็บวัชพืช 
- การพับกระดาษเป<นของเล*น 

ป.2 1. บอกว ิธ ีการและประโยชน ^การ
ทำงานเพ ื ่อช *วยเหล ือตนเองและ
ครอบครัว 
2. ใช2วัสดุ อุปกรณ̂ และเครื ่องมือใน
การทำงานอย*างเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
3. ทำงานเพื ่อช*วยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอย*างปลอดภัย 

• การทำงานเพ่ือช*วยเหลือตนเองและ 
ครอบครัว เช*น 
- บทบาทและหน2าท่ีของสมาชิกในบ2าน 
- การจัดวาง เก็บเส้ือผ2า รองเท2า 
- การช*วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
- การกวาดบ2าน 
- การล2างจาน 
• การใช2วัสดุ อุปกรณ̂ และเคร่ืองมือ เช*น 
- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลแปลงเพาะกล2า 
- การทำของเล*น 
- การประดิษฐ̂ของใช2ส*วนตัว 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป.3 1. อธิบายวิธีการและประโยชน^การ

ทำงาน เพ่ือช*วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส*วนรวม 
2 ใช2วัสดุ อุปกรณ̂ และเครื่องมือ ตรง
กับลักษณะงาน 
3 . ทำงานอย *างเป <นข ั ้นตอนตาม
กระบวนการทำงานด2วยความสะอาด
ค ว า ม ร อ บ ค อ บ  แ ล ะ อ น ุ ร ั ก ษ̂
ส่ิงแวดล2อม 

• การทำงานเพ่ือช*วยเหลือตนเอง ครอบครัว 
และส*วนรวม เช*น 
- การเลือกใช2เส้ือผ2า 
- การจัดเตรียมอุปกรณ̂การเรียน 
- การทำความสะอาดรองเท2า กระเปôานักเรียน 
- การกวาด ถู ปkดกวาด เช็ดถู บ2านเรือน 
- การทำความสะอาดห2องเรียน 
• การใช2วัสดุ อุปกรณ̂ และเคร่ืองมือ เช*น 
- การปลูกผักสวนครัว 
- การบำรุงรักษาของเล*น 
- การซ*อมแซมของใช2ส*วนตัว 
- การประดิษฐ^ของใช2ในโอกาสต*าง ๆโดยใช2วัสดุใน
ท2องถ่ิน 

ป.4 1. อธิบายเหตุผลในการทำงานให2บรรลุ
เปaาหมาย 
2. ทำ งานบรรลุเปaาหมายท่ีวางไว2อย*าง
เป<นขั ้นตอน ด2วยความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซ่ือสัตย̂ 
3 . ปฏิบัติตนอย*างมีมารยาท 
ในการทำงาน 
4 .ใช2พลังงานและทรัพยากร 
ในการทำงานอย*างประหยัด และคุ2มค*า 

• การทำงาน เช*น 
- การดูแลรักษาของใช2ส*วนตัว 
- การจัดตู2เส้ือผ2า โตòะเขียนหนังสือ และกระเปôานักเรียน 
- การปลูกไม2ดอก หรือ ไม2ประดับ 
- การซ*อมแซมวัสดุ อุปกรณ̂ และเคร่ืองมือ 
- การประดิษฐ ^ของใช 2 ของตกแต*งจากใบตองและ
กระดาษ 
- การจัดเก็บเอกสารส*วนตัว 
• มารยาท เช*น 
- การต2อนรับบิดามารดาหรือผู2ปกครองในโอกาสต*าง ๆ 
- การรับประทานอาหาร 
- การใช2ห2องเรียน ห2องน้ำ และห2องส2วม 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 11 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป.5 1. อธ ิบายเหตุผลการทำงานแต*ละ

ข ั ้นตอนถ ูกต 2องตามกระบวนการ
ทำงาน 
2. ใช2ทักษะการจัดการในการทำงาน
อย * า ง เป <นระบบ ประณ ีต  และ มี
ความคิดสร2างสรรค̂ 
3. ปฏิบัติตนอย*างมีมารยาทใน 
การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 
4. มีจิตสำนึกในการใช2พลังงานและ
ทรัพยากรอย*างประหยัดและคุ2มค*า 

• ข้ันตอนการทำงาน เช*น 
- การซ*อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ เส้ือผ2า 
- การปลูกพืช 
- การทำบัญชีครัวเรือน 
• การจัดการในการทำงาน เช*น 
- การจัดโตòะอาหาร ตู2อาหาร ตู2เย็น และห2องครัว 
- การทำความสะอาดห2องน้ำและห2องส2วม 
- การซ*อมแซมอุปกรณ̂ของใช2ในบ2าน 
- การประดิษฐ̂ของใช2 ของตกแต*งจากวัสดุเหลือใช2ที่มีอยู*
ในท2องถ่ิน 
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
- การดูแลรักษาและใช2สมบัติส*วนตัวสมาชิกในครอบครัว 
และส*วนรวม 
• มารยาท เช*น 
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 

ป.6 1. อภิปรายแนวทางในการทำงานและ 
ปรับปรุงการทำงานแต*ละข้ันตอน 
2. ใช2ทักษะการจัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงานร*วมกัน 
3. ปฏิบัติตนอย*างมีมารยาทในการ
ทำงานกับครอบครัวและผู2อ่ืน 

• การทำงานและการปรับปรุงการทำงาน เช*น 
- การดูแลรักษาสมบัติภายในบ2าน 
- การปลูกไม2ดอก หรือ ไม2ประดับ หรือปลูกผัก หรือ
เล้ียงปลาสวยงาม 
- การบันทึกรายรับ – รายจ*ายของห2องเรียน 
- การจัดเก็บเอกสารการเงิน 
• การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงาน 
ร*วมกัน เช*น 
- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให2สมาชิกในครอบครัว 
- การติดต้ัง ประกอบ ของใช2ในบ2าน 
- การประดิษฐ^ของใช2 ของตกแต*งให2สมาชิกในครอบครัว 
หรือเพ่ือน ในโอกาสต*าง ๆ 
• มารยาท เช*น 
- การทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู2อ่ืน 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ม. 1 1 . ว ิ เคราะห ^ข ั ้นตอนการทำงานตาม

กระบวนการทำงาน   
 2. ใช2กระบวนการกลุ*มในการทำงานด2วย
ความเสียสละ 
 3. ต ัดส ินใจแก 2ป kญหาการทำงาน              
อย*างมีเหตุผล 
 

• ข้ันตอนการทำงาน   เช*น 
- การใช2อุปกรณ̂อำนวยความสะดวกในการทำงานบ2าน   
- การจัดและตกแต*งห2อง 
-   การ เล ื อกซ ื ้ อส ิ นค 2 า ในร 2 านค 2 าปล ี ก   ค 2 าส* ง                      
ร2านสะดวกซ้ือ  และห2างสรรพสินค2า                      
• การทำงานโดยใช2กระบวนการกลุ*ม  เช*น 
-  การเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแต*ง และบริการอาหาร 
-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-  การประดิษฐ̂ของใช2  ของตกแต*ง  จากวัสดุในท2องถ่ิน                    
•  การแก2ปkญหาในการทำงาน   เช*น 
-  การจัดสวนในภาชนะ 
-  การซ*อมแซม วัสดุ  อุปกรณ̂ และเคร่ืองมือ /เคร่ืองใช2     

ม. 2  1. ใช2ทักษะการแสวงหาความรู 2เพ่ือ
พัฒนา การทำงาน 
 2. ใช2ทักษะกระบวนการแก2ปkญหาใน
การทำงาน 
 3. มีจิตสำนึกในการทำงานและใช2
ท ร ั พ ย า ก ร ใ น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น                      
อย*างประหยัดและคุ2มค*า 
 
 

•   การแสวงหาความรู2 เพ่ือพัฒนาการทำงาน  เช*น 
- การจัดและตกแต*งบ2าน 
- การดูแลรักษาและตกแต*งสวน 
- การจัดการผลผลิต                   
• การทำงานโดยใช2กระบวนการแก2ปkญหา  เช*น 
- การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต*ง และบริการ  
เคร่ืองด่ืม  
-  การเล้ียงสัตว̂ 
-  การประดิษฐ^ของใช2  ของตกแต*ง จากวัสดุในโรงเรียน 
หรือ ท2องถ่ิน 
-  การติดต*อส่ือสารและใช2บริการกับหน*วยงานต*าง ๆ  
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ม. 3  1.  อภิปรายขั ้นตอนการทำงานที ่มี

ประสิทธิภาพ 
 2.  ใช2ทักษะในการทำงานร*วมกัน
อย*างมีคุณธรรม 
 3.  อภิปรายการทำงานโดยใช2ทักษะ                  
การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล2อม 

• ข้ันตอนการทำงาน  เช*น 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เส้ือผ2า  ท่ีต2องการ             การ
ดูแลอย*างประณีต   
-  การสร2างช้ินงาน หรือ ผลงาน                         
• การทำงานร*วมกัน   เช*น 
-  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภทสำรับ 
-  การประดิษฐ̂บรรจุภัณฑ̂จากวัสดุธรรมชาติ    
• การจัดการ    เช*น 
-  ธุรกิจประเภทต*าง ๆ 
-  การขยายพันธุ̂พืช 
    -  การติดต้ัง / ประกอบผลิตภัณฑ̂ท่ีใช2ในบ2าน 
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สาระท่ี  2        การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง  2.1 เข2าใจ มีทักษะที่จำเป<น  มีประสบการณ^  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช2เทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต*ออาชีพ 
ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
ป.1 - - 
ป.2 - - 
ป.3 - - 
ป.4 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของ

อาชีพ 
ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 

ป.5 1. สำรวจข2อมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพต*าง ๆในชุมชน 
2. ระบุความแตกต*างของอาชีพ 

• อาชีพต*าง ๆ ในชุมชน 
- ค2าขาย               
- เกษตรกรรม 
- รับจ2าง              - 
 • รับราชการ พนักงานของรัฐ 
- อาชีพอิสระ 
• ความแตกต*างของอาชีพ 
- รายได2                
- ลักษณะงาน 
- ประเภทกิจการ 
• ข2อควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ 
- ทำงานไม*เป<นเวลา     
- การยอมรับนับถือจากสังคม 
- มีความเส่ียงต*อชีวิตสูง 

ป.6 1. สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ 
2. ระบุความรู2 ความสามารถ และคุณธรรมท่ี
สัมพันธ̂กับอาชีพท่ีสนใจ 

• การสำรวจตนเอง 
- ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ 
• คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช*น 
- ความซ่ือสัตย̂       
- ความขยัน อดทน 
- ความยุติธรรม       
- ความรับผิดชอบ 

ม. 1  1. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ • แนวทางการเลือกอาชีพ 
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ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง 
2. มีเจตคติท่ีดีต*อการประกอบอาชีพ 
3. เห็นความสำคัญของการสร2างอาชีพ 
 

-  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                  
• เจตคติท่ีดีต*อการประกอบอาชีพ 
- การสร2างรายได2จากการประกอบอาชีพสุจริต                     
• ความสำคัญของการสร2างอาชีพ 
-  การมีรายได2จากอาชีพท่ีสร2างข้ึน  
-   การเตรียมความพร2อม            

ม. 2  1. อธิบายการเสริมสร2างประสบการณ̂อาชีพ 
 2. ระบุการเตรียมตัวเข2าสู*อาชีพ 
 3. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป<นสำหรับการประกอบ
อาชีพท่ีสนใจ  

•  การจัดประสบการณ̂อาชีพ 
-   สถานการณ̂แรงงาน       
-   ประกาศรับสมัครงาน 
-  ความรู2ความสามารถของตนเอง 
-  ผลตอบแทน 
• การเตรียมตัวเข2าสู*อาชีพ 
-   การหางาน        
-   คุณสมบัติท่ีจำเป<น 
• ทักษะท่ีจำเป<นต*อการประกอบอาชีพ 
-  ทักษะกระบวนการทำงาน  
-   ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา 
-  ทักษะการทำงานร*วมกัน  
-  ทักษะการแสวงหาความรู2 
-  ทักษะการจัดการ 

ม. 3 1. อภิปรายการหางานด2วยวิธีท่ีหลากหลาย 
2. วิเคราะห̂แนวทางเข2าสู*อาชีพ 
3. ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล2องกับความรู2ความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 
 
 
 
 
 

•  การหางานหรือตำแหน*งท่ีว*าง   
-  ส่ือ ส่ิงพิมพ̂ 
-  ส่ืออิเล็กทรอนิกส̂ 
• แนวทางเข2าสู*อาชีพ 
-   คุณสมบัติท่ีจำเป<น 
-   ความม่ันคง 
-  การประเมินทางเลือก 
• การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-   รูปแบบการประเมิน 
-   เกณฑ̂การประเมิน 
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โครงสร1างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร0างเวลาเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาปgการศึกษา 2565 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต0น 

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

• รายวิชาพ้ืนฐาน  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

คณิตศาสตร̂ 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 

วิทยาศาสตร̂ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

วิทยาการคำนวณ 40 40 40 40 40 40 20 
(0.5 นก.) 

20 
(0.5 นก.) 

20 
(0.5 นก.) 

การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

-  -  -  -  -  -  20 
(0.5 นก.) 

20 
(0.5 นก.) 

20 
(0.5 นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

ประวัติศาสตร̂ 40 40 40 40 40 40 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 
40 

(1 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
รวมเวลาเรียน 

(พ้ืนฐาน) 
840 840 840 840 840 840 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 
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กลุ%มสาระการเรียนรู0/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต0น 

ป.1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 ม. 1 ม. 2 ม. 3 
� รายวิชาเพ่ิมเติม           
ภาษาไทย   40 40 40 
คณิตศาสตร̂   40 40 40 
ภาษาอังกฤษ  80 80 80 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร̂    40 40 40 40 40 40 
ต2านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน 
(เพ่ิมเติม) 

120 120 120 120 120 120 200 200 200 

� กิจกรรมพัฒนาผู7เรียน 
แนะแนว 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
ชุมนุม 30 30 30 30 30 30 25 25 25 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน̂ 

10 10 10 10 10 10 15 15 15 

รวมเวลาเรียน 
(กิจกรรมพัฒนาผู.เรียน) 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียน
ท้ังหมด 

1,080 ช่ัวโมง/ปg 1,200 ช่ัวโมง/ปg 
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โครงสร1างหลักสูตรกลุJมสาระการเรียนรู1การงานอาชีพ 
ระดับช้ันประถมศึกษา  

ระดับช้ัน รหัสวิชา รายวิชา 
เวลาเรียนท้ังหมด

(ช่ัวโมง) 
เวลาเรียน 
(สัปดาหY) 

ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 1 ง 11101 การงานอาชีพ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 2 ง 12101 การงานอาชีพ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 3 ง 13101 การงานอาชีพ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 4 ง 14101 การงานอาชีพ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 5 ง 15101 การงานอาชีพ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 6 ง 16101 การงานอาชีพ 40 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
ระดับช้ัน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน%วยกิต เวลาเรียน (สัปดาหY) 

มัธยมศึกษาปgท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ง 21101 การงานอาชีพ 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ภาคเรียนท่ี 2 ง 21102 การงานอาชีพ 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 

มัธยมศึกษาปgท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ง 22101 การงานอาชีพ 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ภาคเรียนท่ี 2 ง 22102 การงานอาชีพ 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 

มัธยมศึกษาปgท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ง 23101 การงานอาชีพ 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 
ภาคเรียนท่ี 2 ง 23102 การงานอาชีพ 1 หน*วยกิต 2 ช่ัวโมง/สัปดาห̂ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพ 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 11101 การงานอาชีพ                          กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 1                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปg 

  บอกวิธีการทำงานเพื่อตนเอง เช*น การแต*งกาย การเก็บของใช2 การหยิบจับและใช2ของใช2ส*วย
ตัว การจัดโตòะ ตู2 ชั้น ใช2วัสดุอุปกรณ̂และเครื่องมือง*ายๆ ในการทำงานอย*างปลอดภัย เช*น การทำความคุ2นเคย
กับการใช2เคร่ืองมือ การรดน้ำต2นไม2 การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป<นของเล*น 
   โดยใช2ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู2  
  เพื ่อให2ผุ 2เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน กระตือรือร2น ตรงเวลา ประหยัด 
สะอาดและปลอดภัย 
    
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
      ง 1.1  ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3  
รวม 3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 12101 การงานอาชีพ                     กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 2                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปg 

  บอกวิธีการและประโยชน^การทำงานเพื่อตนเองและครอบครัว เช*นบทบาทและหน2าที่สมาชิก
ในบ2าน การจัดวาง เก็บเสื้อผ2า รองเท2า การช*วยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ2าน การล2าง
จาน ใช2วัสดุอุปกรณ̂และเครื่องมือให2เหมาะสมกับงาน ช*วยให2ประหยัดและปลอดภัย เช*น การเพาะเมล็ด การดู
แปลงเพาะกล2า การทำของเล*น การประดิษฐ̂ของใช2ส*วนตัว 
  โดยใช2ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู2 เพ่ือให2มีความรู2 ความเข2าใจในการทำงาน มีความคิดสร2างสรรค̂ 
  เพื่อให2ผุ 2เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน กระตือรือร2น ตรงเวลา ประหยัด 
สะอาดและปลอดภัย 
   
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1  ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3      
รวม  3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 13101 การงานอาชีพ                     กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 3                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปg 

  อธิบายวิธีการและประโยชน^การทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัว และส*วนรวม เช*น การเลือกใช2
เสื้อผ2า การจัดเตรียมอุปกรณ̂การเรียน การทำความสะอาดรองเท2า กระเปôานักเรียน การกวาด ถู ปkดกวาด เช็ด
ถูบ2านเรือน การทำความสะอาดห2องเรียน ใช2วัสดุ อุปกรณ̂และเครื่องมืออย*างเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย 
เช*น การปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษาของเล*น การซ*อนแซมของใช2ส*วนตัว การประดิษฐ̂ของใช2ในโอกาสต*าง 
ๆ โดยใช2วัสดุในท2องถ่ิน  
  โดยใช2ทักษะการจัดการ มีความคิดสร2างสรรค^ ทักษะการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู2 เพ่ือให2มีความรู2 ความเข2าใจในการทำงาน  
  เพื่อให2นักเรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช2พลังงานและ
อนุรักษ̂ส่ิงแวดล2อม 
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
     ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 
รวม 3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 14101 การงานอาชีพ                     กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 4                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปg 

  อธิบายเหตุผลในการทำงาน ให2บรรลุเปaาหมายในการทำงานตามลำดับอย*างเป<นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงาน เช*น การดูแลรักษาของใช2ส*วนตัว การจัดตู2เสื้อผ2า โตòะเขียนหนังสือและกระเปôานักเรียน  
การปลูกไม2ดอก หรือไม2ประดับ  การซ*อมแซมอุปกรณ̂ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช2 ของตกแต*งจากใบตอง และกระดาษ  
ฝõกปฏิบัติมารยาทในการปฏิบัติตน เช*น การต2อนรับบิดามารดา หรือผู 2ปกครอง ในโอกาสต*าง ๆ  การ
รับประทานอาหาร  การใช2ห2องเรียน ห2องน้ำและห2องส2วม  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ ใช2
พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย*างประหยัดและคุ2มค*า 
  โดยใช2ทักษะการจัดการ มีความคิดสร2างสรรค^ ทักษะการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู2 เพ่ือให2มีความรู2 ความเข2าใจในการทำงาน 
  เพื่อให2ผู2เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช*น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย^ มีจิตสำนึกในการใช2พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย*างประหยัดและคุ2มค*า เน2นคุณธรรม
ในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต*ออาชีพ 
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
   ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 
   ง 2.1  ป.4/1  
รวม 5  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 15101 การงานอาชีพ                     กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 5                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปg 

  อธิบายเหตุผลขั้นตอนการทำงานแต*ละขั้นตอนถูกต2องตามกระบวนการทำงาน เช*น การ
ซ*อมแซม ซัก ตาก เก็บรีด การพับเส้ือผ2า การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน ฝõกปฏิบัติทักษะ การจัดการในการ
ทำงานอย*างเป<นระบบประณีตและมีความคิดสร2างสรรค^ เช*น การจัดโตòะอาหาร ตู2อาหาร ตู2เย็นและห2องครัว 
การทำความสะอาดห2องน้ำและห2องส2วม การซ*อมแซมอุปกรณ^ของใช2ในบ2าน การประดิษฐ^ของใช2 ของตกแต*ง
จากวัสดุเหลือใช2ที่มีอยู*ในท2องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช2สมบัติส*วนตัว  สำรวจข2อมูลท่ี
เก่ียวกับอาชีพต*าง ๆ ในชุมชน เพ่ือระบุความแตกต*างและข2อควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ 
  โดยใช2ทักษะการจัดการ มีความคิดสร2างสรรค^ ทักษะการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู2 เพ่ือให2มีความรู2 ความเข2าใจในการทำงาน 
  เพื่อให2ผู2เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช*น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย^ มีจิตสำนึกในการใช2พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย*างประหยัดและคุ2มค*า เน2นคุณธรรม
ในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต*ออาชีพ 
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 
   ง 2.1  ป.5/1, ป.5/2      
รวม  6  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 16101 การงานอาชีพ                     กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 6                    เวลา 40 ช่ัวโมง/ปg 

  อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต*ละขั้นตอน มีการแก2ไขปรับปรุง
ผลงาน    เช*น การดูแลรักษาสมบัติภายในบ2าน การปลูกไม2ดอก หรือไม2ประดับ  หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลา
สวยงาม  การบันทึกรายรับ  รายจ*ายของห2องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝõกทักษะการจัดการในการ
ทำงาน และมีทักษะการทำงานร*วมกัน  เช*น การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให2สมาชิกในครอบครัว การติดต้ัง 
ประกอบ ของใช2ในบ2าน  การประดิษฐ^ของใช2  ของตกแต*งให2สมาชิกในครอบครัว  หรือเพื่อนในโอกาสต*าง ๆ 
ฝõกปฏิบัติมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู2อื่น สำรวจตนเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพตาม
ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ  มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เช*น ความซื่อสัตย^ ความขยัน  อดทน 
และความความรับผิดชอบ  
  โดยใช2ทักษะการจัดการ มีความคิดสร2างสรรค^ ทักษะการแก2ปkญหา ทักษะการทำงานร*วมกัน 
และทักษะการแสวงหาความรู2 เพ่ือให2มีความรู2 ความเข2าใจในการทำงาน 
  เพื่อให2ผู2เรียนมีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน เช*น ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย^ มีจิตสำนึกในการใช2พลังงาน และทรัพยากรในการทำงานอย*างประหยัดและคุ2มค*า เน2นคุณธรรม
ในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีต*ออาชีพ 
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 
  ง 2.1  ป.6/1, ป.6/2      
รวม 5  ตัวช้ีวัด    
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 คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 21101 การงานอาชีพ                         กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห̂และอธิบายขั้นตอนการทำงานที่จำเป<นเกี่ยวกับความเป<นอยู*ในชีวิตประจำวัน
เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัวในด2านงานอาชีพ  ธุรกิจทั่วไป องค^กรธุรกิจ  การมาตรฐาน การคุ2มครอง
ผู2บริโภค  การขายสินค2า การเลือกซื้อสินค2าและบริการ  การจัดทำงบประมาณ  การจัดทำบัญชี   การจัดการ
งานประจำวัน การจัดการงานอาชีพ  การติดต*อสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประหยัด และการออมทรัพย̂  
  โดยใช2ทักษะ กระบวนการเป<นรายบุคคลและกลุ*มการทำงานร*วมกัน กำหนดวางแผน การ
จัดการ    การแก2ปkญหาอย*างมีเหตุผล การสืบค2นข2อมูล การบันทึกจัดกลุ*มข2อมูล  การอภิปราย  การรายงาน 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การฝõกประสบการณ^  การเลือกใช2เทคโนโลยีอย*างสร2างสรรค^ต*อชีวิต สังคม 
ส่ิงแวดล2อม   การประยุกต̂ใช2พลังงานและทรัพยากรอย*างประหยัดคุ2มค*า  

 เพ่ือให2เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช2เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทำงาน รักชาติ ศาสน^ กษัตริย^ เสียสละ ซื่อสัตย^ สุจริต มีวินัย ใฝqเรียนรู2 อยู*อย*างพอเพียง มุ*งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป<นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต*อการประกอบอาชีพและเห็นความสำคัญของการสร2าง
อาชีพสุจริต 

 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
   ง 1.1 ม.1/1,  ม.1/2, ม.1/3 
   ง 2.1 ม.1/1,  ม.1/2, ม.1/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 21102 การงานอาชีพ                         กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน%วยกิต 

  ศึกษา ว ิเคราะห^ และอธิบายขั ้นตอนการทำงานที ่จำเป<นเก ี ่ยวกับความเป<นอยู * ใน
ชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  ในด2านความรู2ท่ัวไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ^วัสดุเหลือใช2  วัสดุ
ท2องถิ่น การออกแบบงานประดิษฐ^ คุณสมบัติของผู2ประกอบงานประดิษฐ^  วัสดุอุปกรณ^ของงานประดิษฐ^  การ
ใช2และการดูแลรักษาอุปกรณ̂  ความปลอดภัยในการทำงาน  การแปรรูปอาหาร 
  โดยใช2ทักษะ กระบวนการเป<นรายบุคคลและกลุ*มการทำงานร*วมกัน กำหนดวางแผน การ
จัดการ  การแก2ปkญหาอย*างมีเหตุผล  การสืบค2นข2อมูล การบันทึกจัดกลุ*มข2อมูล การอภิปราย การรายงาน การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การฝõกประสบการณ̂ การเลือกใช2เทคโนโลยีอย*างสร2างสรรค̂ต*อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล2อม   
การประยุกต^ใช2พลังงานและทรัพยากร อย*างประหยัดคุ2มค*า  ในการประดิษฐ^ของเล*น ของใช2 ของประดับ
ตกแต*ง  และของใช2ในพิธี  มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต 
  เพื่อให2เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐ^ ใช2เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสน^ กษัตริย^ เสียสละ ซื่อสัตย^ สุจริต มีวินัย ใฝqเรียนรู2 อยู*อย*างพอเพียง มุ*งมั่นใน
การทำงาน  รักความเป<นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต*อการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของ 
การสร2างอาชีพสุจริต 
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 
   ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 22101 การงานอาชีพ                         กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห^ สำรวจ และแสวงหาความรู2 เพื ่อพัฒนาการทำงาน โดยใช2กระบวนการ
แก2ปkญหา มีความคิดสร2างสรรค^ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา 
ทักษะการทำงานร*วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู2 
  โดยใช2ทักษะ กระบวนการเป<นรายบุคคลและกลุ*มการทำงานร*วมกัน กำหนดวางแผน การ
จัดการ  การแก2ปkญหาอย*างมีเหตุผล  การสืบค2นข2อมูล การบันทึกจัดกลุ*มข2อมูล การอภิปราย การรายงาน การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ การฝõกประสบการณ̂ การเลือกใช2เทคโนโลยีอย*างสร2างสรรค̂ต*อชีวิต สังคม ส่ิงแวดล2อม   
การประยุกต^ใช2พลังงานและทรัพยากร อย*างประหยัดคุ2มค*า  ในการประดิษฐ^ของเล*น ของใช2 ของประดับ
ตกแต*ง  และของใช2ในพิธี  มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต 
  เพื่อให2เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐ^ ใช2เทคโนโลยีพัฒนาอาชีพ  มีลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทำงาน  รักชาติ ศาสน^ กษัตริย^ เสียสละ ซื่อสัตย^ สุจริต มีวินัย ใฝqเรียนรู2 อยู*อย*างพอเพียง มุ*งมั่นใน
การทำงาน  รักความเป<นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติที่ดีต*อการประกอบอาชีพ และเห็นความสำคัญของ 
การสร2างอาชีพสุจริต 
 
มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
  ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
   ง 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3   
รวม 6 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 23101 การงานอาชีพ                         กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน%วยกิต 

  วิเคราะห^และอธิบายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ2า วัสดุ อุปกรณ̂ และเครื่องมือ วิธีการดูแล
เสื้อผ2า ประเภทต*าง ๆ อาหารประเภทสำรับ ประเภทของอาหารสำรับ หลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต*ง
อาหาร ประเภทสำรับ อาหารสำรับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต2 ความรู2เกี่ยวกับ
บรรจุภัณฑ̂ บรรจุภัณฑ^จากวัสดุธรรมชาติ ความสำคัญและประโยชน^ของธุรกิจ คุณลักษณะสำคัญของผู2
ประกอบธุรกิจจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ศึกษาความสำคัญ วัสดุ อุปกรณ^ และเครื่องมือที่ใช2ในการ
ขยายพันธุ^พืช วิธีการขยายพันธุ^พืช การประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ^ องค^ประกอบสำคัญในการประกอบและ
ติดต้ังผลิตภัณฑ̂ ประโยชน̂ของการประกอบและติดต้ังผลิตภัณฑ̂ด2วยตนเอง ความปลอดภัยในการประกอบและ
ติดต้ังผลิตภัณฑ̂ การวางแผนการประกอบและติดต้ังผลิตภัณฑ̂ 
  โดยเลือกใช2อุปกรณ^ให2เหมาะสมกับลักษณะงาน เรียงลำดับขั้นตอนการทำงานในรูปแบบ
แผนภาพ ฝõกการวางแผนและปฏิบัติงานต*าง ๆ อย*างมีหลักการและใช2กระบวนการกลุ*มในการทำงานตามท่ี
วางแผนไว2 และประเมินผลการปฏิบัติงานร*วมกัน 
  เพ่ือให2มีเจตคติท่ีดีต*อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการใช2พลังงานและทรัพยากรอย*างประหยัด
และคุ2มค*า และนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน 

  
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 
รวม 3  ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
ง 23101 การงานอาชีพ                         กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห^ สำรวจ และแสวงหาความรู 2 เพื ่อพัฒนาการทำงาน และศึกษา สำรวจ 
วิเคราะห^ การจัดประสบการณ^อาชีพ การเตรียมตัวเข2าสู*อาชีพ และมีทักษะที่จำเป<นต*องานอาชีพ  วิเคราะห̂
แนวทางเข2าสู*อาชีพได2อย*างเหมาะสมและมีความมั่นคง สามารถประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพได2
ถูกต2องและมีความสอดคล2องกับความรู2 ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
  โดยการฝõกปฏิบัติทักษะที่จำเป<นต*อการประกอบอาชีพ ด2วยทักษะกระบวนการทำงาน การ
แก2ปkญหา การทำงานร*วมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรู2จากแหล*งเรียนรู2ต*าง ๆ 
  เพ่ือให2มีเจตคติท่ีดีต*อการทำงาน ปลูกจิตสำนึกในการใช2พลังงานและทรัพยากรอย*างประหยัด
และคุ2มค*า และสร2างเจตคติท่ีดีต*อการประกอบอาชีพสุจริต และนำความรู2ไปใช2ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
  ง 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3 
รวม 3 ตัวช้ีวัด    
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คำอธิบายรายวิชา 
ง 23102 การงานอาชีพ                         กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง       จำนวน 1 หน%วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห̂ อภิปราย และสรุปข้ันตอนการทำงาน การซัก ตาก พับ เก็บ เส้ือผ2าท่ีต2องการ 
การดูแลอย*างประณีต การสร2างชิ้นงานหรือผลงาน การทำงานร*วมกันในการเตรียม ประกอบ อาหารประเภท
สำรับ การประดิษฐ^บรรจุภัณฑ^จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการในด2านธุรกิจประเภทต*าง ๆ การขยายพันธุ^พืช 
การติดตั้งหรือประกอบผลิตภัณฑ^ที่ใช2ในบ2าน โดยใช2วิธีการทางงานเย็บ ปkก ถัก จักสาน และงานปลูกพืชใน
ท2องถ่ิน 
  ศึกษา วิเคราะห^ และอธิบายระดับของเทคโนโลยี แบ*งตามระดับความรู2ที่ใช2เป<น 3 ระดับ คือ 
ระดับพื้นบ2านหรือพื้นฐานระดับกลาง และระดับสูง การสร2างสิ่งของเครื่องใช2หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี จะทำให2ผู2เรียนทำงานอย*างเป<นระบบ สามารถย2อนกลับมาแก2ไขได2ง*าย ภาพฉาย เป<นภาพแสดง
รายละเอียดของชิ้นงาน ประกอบด2วยภาพด2านหน2า ด2านข2าง ด2านบน แลดงขนาดและหน*วยวัด เพื่อนำไปสร2าง
ช้ินงาน 
  ใช2กระบวนการสืบค2น กระบวนการคิดวิเคราะห^ กระบวนการพัฒนาค*านิยม กระบวนการ
ทำงานเกลุ*ม และกระบวนการแก2ปkญหา เพื่อให2เกิด ความรู2 ความเข2าใจ ความคิด การใช2ทรัพยากรสิ่งแวดล2อม
อย*างประหยัด ใช2ทักษะในการทำงานร*วมกันอย*างมีคุณธรรม และทำงานอย*างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นำภูมิปkญญาท2องถ่ินเข2ามาประยุกต̂ใช2ในการดำรงชีวิตอยู*ในสังคมร*วมกันอย*างมีความสุข 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด  
 ง 1.1     ม 3/1  ,  ม 3/2  ,  ม 3/3 
  ง 2.1     ม 3/1  ,  ม 3/2  ,  ม 3/3   
รวมท้ังส้ิน  6  ตัวช้ีวัด    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงสร4างรายวิชา 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงสร4างรายวิชาการงานอาชีพ 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 11101 การงานอาชีพ                             กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 1                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 งานบ2าน ง 1.1  ป. 1/1   
 ป. 1/2    
 ป. 1/3 

- การจัดเก็บอุปกรณ̂การเรียน 
- การจัดเก็บของเล*นและของใช2  
ส*วนตัว 
- การจัดเก็บโตòะ ตู2 และช้ัน 

6 10 

2 เส้ือผ2าและ 
เคร่ืองแต*งกาย 

ง 1.1 ป. 1/1   
 ป. 1/2    
  ป. 1/3 

- เส้ือผ2าและเคร่ืองแต*งกาย 
- วิธีการแต*งกายด2วยตนเอง 
- การแต*งกายให2เหมาะสมกับ
ฤดูกาล 
- การแต*งให2เหมาะสมกับโอกาส
และสถานท่ี 
- การดูแลรักษาเส้ือผ2า 

6 10 
 

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1 ป. 1/2    - อาหารและประโยชน ^ของ
อาหาร 
-  ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ห า ร 
- อุปกรณ^เครื ่องมือเครื ่องใช2 
ในการประกอบอาหาร 

6 10 

4 งานเกษตร 
 

ง 1.1  ป. 1/1   
 ป. 1/2    
  

- ชนิดของพืช 
- เคร่ืองมือดูแลรักษาพืช 
- การรดน้ำต2นไม2 
- การถอนและเก็บวัชพืช 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

8 20 

5 งานช*าง ง 1.1  ป. 1/1   
  ป. 1/2    

- อุปกรณ̂เคร่ืองมืองานช*าง 
- การใช2เคร่ืองมืองานช*าง 
- การดูแลรักษาเคร่ืองมืองาน
ช*าง 

6 
 
 

10 

6 นักประดิษฐ̂น2อย 
 

ง 1.1 ป. 1/1   
 ป. 1/2    

- วัสดุ อุปกรณ̂ และเคร่ืองมือ 
ท่ีใช2ทำของเล*น 

6 20 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 32 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วยการเรียนรู0 
มาตรฐานการ
เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 ป. 1/3 - การพับกระดาษเป<นของเล*น 
- การบำรุงรักษาของเล*น 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 12101 การงานอาชีพ                             กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 2                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 เรียนรู2งานบ2าน ง 1.1 ป. 2/1 
 ป. 2/2 
 ป. 2/3 

- หน2าท่ีของสมาชิกในบ2าน 
- การช*วยเหลืองานบ2าน 
- การทำงานเพ่ือช*วยเหลือตนเอง 
- การจัดวางส่ิงของ 
- การจัดเก็บส่ิงของเคร่ืองใช2 

4 10 

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

- การแต*งกาย 
- การจัดเก็บเส้ือผ2า 
- การจัดวางรองเท2า 

% 10 

3 แม*ครัวตัวน2อย ง 1.1 ป. 2/1 
 ป. 2/2 
 ป. 2/3 

- การประกอบอาหาร 
- การกวาดบ2าน 
- การล2างจาน 

10 20 

4 พืชใกล2ตัว ง 1.1 ป. 2/1 
 ป. 2/2 
 ป. 2/3 

- รู2จักพืช 
- ประโยชน̂ของพืช 
 - การเพาะเมล็ด 
- การดูแลรักษาพืชผัก 
- เกษตรพอเพียง 

10 20 

5 ช*างประดิษฐ̂
สร2างสรรค̂ 

ง 1.1 ป. 2/1 
 ป. 2/2 
 ป. 2/3 

- ความรู2เก่ียวกับงานประดิษฐ̂ 
- วัสดุอุปกรณ̂ เคร่ืองมือ ทำงาน
ประดิษฐ̂ 
- การประดิษฐ̂ของใช2ส*วนตัว 
- การประดิษฐ̂ของเล*น 
  อย*างง*าย  

10 20 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 13101 การงานอาชีพ                             กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 3                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การทำงานเพ่ือ
ช*วยเหลือตนเอง 

ง 1.1 ป. 3/1 
 ป. 3/2 
 ป. 3/3 

- เส้ือผ2าและเคร่ืองแต*งกาย 
- วิธีการแต*งกายด2วยตนเอง 
- การแต*งกายให2เหมาะสมกับ
ฤดูกาล 
- การแต*งให2เหมาะสมกับโอกาส
และสถานท่ี 
- การดูแลรักษาเส้ือผ2า 
- การจัดเก็บอุปกรณ̂การเรียน 
- การจัดเก็บของเล*นและของใช2 
ส*วนตัว 
- การจัดเก็บโตòะ ตู2 และช้ัน 

16 30 
 

2 พืชใกล2ตัว 
 

ง 1.1  ป. 3/1 
 ป. 3/2 
 ป. 3/3 

- การปลูกพืชผักสวนครัว 
- เคร่ืองมือดูแลรักษาพืช 
- การรดน้ำต2นไม2 
- การถอนและเก็บวัชพืช 

10 10 

3 ช*างประดิษฐ̂น2อย 
 

ง 1.1 ป. 3/1 
 ป. 3/2 
 ป. 3/3 

- วัสดุ อุปกรณ̂ และเครื่องมือท่ี
ใช2ทำของเล*น 
- การพับกระดาษเป<นของเล*น 
- การบำรุงรักษาของเล*น 

12 30 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 14101 การงานอาชีพ                             กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 4                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1. 
 
 
 
 

งานบ2านเพ่ือ
ครอบครัว 

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

-  บ 2 าน ห 2องนอน ห 2องค รัว 
ห2องนั ่งเล*น หรือห2องรับแขก 
ห2องน้ำ  
- การ เก ็ บร ั กษา เคร ื ่ อ ง มือ
เครื่องใช2ในการทำความสะอาด
บ2าน 
- การออกแบบตกแต*งภายใน
และบริเวณบ2าน 

5 10 

2 การซ*อมแซมเส้ือผ2า ง 1.1 ป.4/1 
 ป. 4/2 
 ป. 4/3 
 ป. 4/4 

-  เสื้อผ2า ชนิดและการเลือกซ้ือ
เส้ือผ2า  
-  การทำความสะอาดการ
จัดเก็บ  
- การซ*อมแซม เส้ือผ2า 

5 10 

3 อาหารและ 
การประกอบาหาร 

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

- อาหาร การเตรียมการก*อน
รับประทานอาหาร 
 - ร ู 2 จ ั กสม ุนไพร การทำน้ำ
สมุนไพร 
- การเก็บอาหารไว2นาน ๆ 
- ประโยชน̂การถนอมอาหาร 

5 10 

4 การปลูกผัก 
สวนครัว 

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

งานเกษตร 
- วิธีการและข้ันในการปลูกพืช 
- การเลือกใช2 การเก็บรักษา
เคร ื ่องม ือ เคร ื ่องใช 2 ในการ
ทำงานเกษตร 
- การขายพันธุ̂  การเตรียมดิน  
- การเก็บเก่ียว พืชผักสวนครัว 

5 10 

5 งานช*างในบ2าน ง 1.1 ป. 4/1 - แนะนำอาชีพสุจริต 5 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วยการเรียนรู0 
มาตรฐานการ
เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 ป. 4/2 
 ป. 4/3 
 ป. 4/4 

- ความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนางาน 

6 การสร2างสรรค̂งาน
ประดิษฐ̂ 

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

-  ก ารออกแบบ ประด ิ ษ ฐ̂  
ประกอบหรือติดต้ัง 
- การบำร ุงร ักษา ซ *อมแซม
ส่ิงของต*าง ๆ 

5 10 

7 งานธุรกิจใน
ชีวิตประจำวัน 

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

- ธุรกิจ ปkจจัยที่จำเป<น หน2าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงาน
และการจัดการธุรกิจ 
- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 

4 5 

8 งานอาชีพสุจริต ง 2.1 ป. 4/1 
 

- แนะนำอาชีพสุจริต 
- ความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนางาน 

4 5 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 15101 การงานอาชีพ                             กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 5                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 
 
 
 

งานบ2านเพ่ือ
ครอบครัว 

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

-  บ 2 าน ห 2องนอน ห 2องค รัว 
ห2องนั ่งเล*น หรือห2องรับแขก 
ห2องน้ำ  
- การ เก ็ บร ั กษา เคร ื ่ อ ง มือ
เครื่องใช2ในการทำความสะอาด
บ2าน 
- การออกแบบตกแต*งภายใน
และบริเวณบ2าน 

5 10 

2 การซ*อมแซมเส้ือผ2า ง 1.1 ป. 5/1 
 ป. 5/2 
 ป. 5/3 
 ป. 5/4 

-  เสื้อผ2า ชนิดและการเลือกซ้ือ
เสื้อผ2า การทำความสะอาดการ
จ ั ด เก ็บ  และการซ * อมแซม 
เส้ือผ2า 

5 10 

3 อาหารและการ
ประกอบอาหาร 

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

- อาหาร การเตรียมการก*อน
รับประทานอาหาร 
- ร ู 2 จ ั กสม ุน ไพร  การทำ น้ำ
สมุนไพร 
- การเก็บอาหารไว2นาน ๆ 
-ประโยชน̂การถนอมอาหาร 

5 10 

4 การปลูกผัก 
สวนครัว 

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

งานเกษตร 
 - วิธีการและข้ันในการปลูกพืช 
 - การเลือกใช2 การเก็บรักษา
เคร ื ่องม ือ เคร ื ่องใช 2 ในการ
ทำงานเกษตร 
 - การขายพันธุ̂  การเตรียมดิน  
 - การเก็บเก่ียว พืชผักสวนครัว 

5 10 

5 งานช*างในบ2าน ง 1.1 ป. 5/1 
 ป. 5/2 

- แนะนำอาชีพสุจริต 5 10 
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ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วยการเรียนรู0 
มาตรฐานการ
เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

 ป. 5/3 
 ป. 5/4 

- ความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนางาน 

6 การสร2างสรรค̂งาน
ประดิษฐ̂ 

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

-  ก ารออกแบบ ประด ิ ษ ฐ̂  
ประกอบหรือติดต้ัง 
- การบำร ุงร ักษา ซ *อมแซม
ส่ิงของต*าง ๆ 

5 10 

7 งานธุรกิจใน
ชีวิตประจำวัน 

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

- ธุรกิจ ปkจจัยที่จำเป<น หน2าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงาน
และการจัดการธุรกิจ 
- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 

4 5 

8 งานอาชีพสุจริต ง 2.1 ป. 5/1 
 ป. 5/2 
  
 

- แนะนำอาชีพสุจริต 
- ความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ 
- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนางาน 

4 5 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 16101 การงานอาชีพ                             กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ
ช้ันประถมศึกษาปgท่ี 6                                          เวลา 40 ช่ัวโมง 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 

มาตรฐานการ
เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 
 

งานบ2าน 
งานเรือน 

ง 1.1 ป. 6/1 
 ป. 6/2 
 ป. 6/3 

-  บ 2 าน ห 2องนอน ห 2องค รัว 
ห2องนั ่งเล*น หรือห2องรับแขก 
ห2องน้ำ  
- การ เก ็ บร ั กษา เคร ื ่ อ ง มือ
เครื่องใช2ในการทำความสะอาด
บ2าน 
- การออกแบบตกแต*งภายใน
และบริเวณบ2าน 
- อาหาร การเตรียมการก*อน
รับประทานอาหาร 
- ร ู 2 จ ั กสม ุน ไพร  การทำ น้ำ
สมุนไพร 
- การเก็บอาหารไว2นาน ๆ 
- ประโยชน̂การถนอมอาหาร 
- เสื้อผ2า ชนิดและการเลือกซ้ือ
เสื้อผ2า การทำความสะอาดการ
จ ั ด เก ็บ  และการซ * อมแซม 
เส้ือผ2า 

9 20 
 

2 งานเกษตรคู*บ2าน 
 

ง 1.1 ป. 6/1 
 ป. 6/2 
 ป. 6/3 

- งานเกษตร 
- วิธีการ และข้ันในการปลูกพืช 
- การเลือกใช2 การเก็บรักษา
เคร ื ่องม ือ เคร ื ่องใช 2 ในการ
ทำงานเกษตร 
- การขายพันธุ^  การเตรียมดิน 
การเก็บเก่ียว พืชผักสวนครัว 

8 10 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 40 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหน%วยการเรียนรู0 
มาตรฐานการ
เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

- การเล้ียงสัตว̂ 
- ปkจจัยในการเล้ียงสัตว̂ 
- การดูแลรักษาและการปaองกัน
โรคของสัตว̂เล้ียง 

3 งานช*างน*ารู2 ง 1.1 ป. 6/1 
 ป. 6/2 
 ป. 6/3 

-  การออกแบบ  ประด ิษ ฐ̂  
ประกอบหรือติดต้ัง 
- การบำร ุงร ักษา ซ *อมแซม
ส่ิงของต*าง ๆ 

8 15 

4 ธุรกิจก2าวไกล ง 1.1 ป. 6/1 
 ป. 6/2 
 ป. 6/3 

- ธุรกิจ ปkจจัยที่จำเป<น หน2าท่ี 
ประเภท กระบวนการทำงาน
และการจัดการธุรกิจ 
- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 

7 10 

5 งานอาชีพสุจริต ง 2.1 ป. 6/1 
 ป. 6/2 
  

- แนะนำอาชีพสุจริต 
- ความสำคัญของการประกอบ
อาชีพ 
-แนวทางการนำเทคโนโลยีมา
พัฒนางาน 

6 15 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 21101 การงานอาชีพ                  กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

   1 ทักษะการทำงาน ง 1.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 

- ทักษะการทำงาน 
- การวางแผนการทำงาน 
- การทำงานโดยใช2กระบวนการ
กลุ*ม 

8 10 

2 ฉลาดใช2 ง 1.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 

- ความรู2เบื ้องต2นเกี ่ยวกับการ
ทำทำงานบ2าน 
- หลักการใช2อุปกรณ̂ 
- การใช2อุปกรณ̂การทำงานบ2าน 
-  ป ร ะ ห ย ั ด พ ล ั ง ง า น แ ล ะ
ปลอดภัย 
- การเก็บรักษาอุปกรณ̂ 

10 20 

3 งานประดิษฐ̂ ง 1.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 

- ความรู2เบื ้องต2นเกี ่ยวกับงาน
ประดิษฐ̂ 
- วิธีสร2างงานประดิษฐ̂ 
-  การประด ิษฐ ^ ของ ใช2 ของ
ตกแต*ง 

10 20 

4 แม*ครัววัยใส ง 1.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 
ง 2.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 

- อาหารสำหรับครอบครัว 
- การเตรียมตัว 
- การประกอบอาหาร 
- การจัดตกแต*งอาหาร 

10 30 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 21102 การงานอาชีพ                  กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การแปรรูปอาหาร ง 1.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 

- วิธีการแปรรูปอาหาร 
- การแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ̂ 
เกษตร 

20      50 

2 เรียนรู2สู*อาชีพ ง 2.1 ม. 1/1 
 ม. 1/2 
 ม. 1/3 
 

- การประกอบอาชีพ 
- ขนมพ้ืนบ2าน 
- ช*างตัดผม 
- ช*างเสริมสวย 

18 20 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษากลุ0มสาระการเรียนรู6การงานอาชีพ พุทธศักราช 2565 |โรงเรียนบ6านโคกแปะ 43 

 

โครงสร0างรายวิชา 
ง 22101 การงานอาชีพ                  กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1     เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 บ2านและชีวิต 
ความเป<นอยู*ในบ2าน 

  

ง 1.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 
ง 2.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 

- ความส ัมพ ันธ ^ของสมาชิก 
ในบ2าน 
 - การดูแลรักษาบ2าน 
 - การจ ั ดตกแต * งบ 2 านและ
บริเวณบ2าน 

10 20 

2 ผ2าและเคร่ือง 
แต*งกาย 

ง 1.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 
ง 2.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 

- การเลือกใช2 ดูแลรักษาเสื้อผ2า
และเคร่ืองแต*งกาย 
- การซ*อมแซม ตกแต*ง และ
ดัดแปลงเส้ือผ2า 
- อุปกรณ^ เครื่องมือเครื่องใช2ใน
การตัดเย็บ 
- การตัดเย็บเสื้อผ2าและของใช2
ภายในบ2าน 

20 30 

3 อาหารและเคร่ืองด่ืม
ในท2องถ่ิน 

 

ง 1.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 
ง 2.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 

- การทำน้ำสมุนไพร 
- การทำอาหารในท2องถ่ิน 

8 20 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 22102 การงานอาชีพ                  กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 ประสบการณ̂อาชีพ ง 1.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 
ง 2.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 

- การค2นหาความสามารถของ
ตนเอง 
- การเสริมสร2างประสบการณ̂
อาชีพ 
- การเตรียมตัวเข2าสู*อาชีพ 

10 20 

2 เศษวัสดุสร2างสรรค̂  
 

ง 1.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 
ง 2.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 

- เศษวัสดุในโรงเรียน 
- การออกแบบงานประดิษฐ̂ 
- การประดิษฐ^ของใช2จากเศษ
วัสดุในโรงเรียน 
- การประดิษฐ^ของตกแต*งจาก
เศษวัสดุในโรงเรียน 

20 30 

3 ความรู2พ้ืนฐาน         
การสร2างส่ิงของ

เคร่ืองใช2   

ง 1.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 
ง 2.1 ม. 2/1 
 ม. 2/2 
 ม. 2/3 

- องค^ประกอบของการเขียน
แ บ บ 
- การออกแบบ 
- การเขียนแบบ 
 

8 20 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 23101 การงานอาชีพ                  กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการ

เรียนรู0 
มาตรฐานการ
เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู0 เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 การจัดการดูแล
รักษาเส้ือผ2า 

ง 1.1 ม. 3/1 
 ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 

- ทักษะการจัดการดูแลเส้ือผ2า 
- การซักผ2าและตากผ2า 
- การดูแลรักษาเส้ือผ2า 
- การจัดเก็บเส้ือผ2า 

10 10 

2 อาหาร 
ประเภทสำรับ 

ง 1.1 ม. 3/1 
 ม. 3/2 
 ม. 3/3 
 

- อาหารประเภทสำรับ 
- อาหารประเภทสำรับในท2องถ่ิน 
- การประกอบอาหารประเภท
สำรับในท2องถ่ิน 
- การประกอบอาหารสำรับคาว
หวาน 

20 50 

3 ภูมิปkญญาไทย ง 1.1 ม. 3/1 
 ม. 3/2 
 ม. 3/3 
ง 2.1 ม. 3/1 
 ม. 3/2 
 ม. 3/3 

- เคร่ืองจักสานในครัวเรือน 8 10 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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โครงสร0างรายวิชา 
ง 23102 การงานอาชีพ                  กลุ%มสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปgท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 2     เวลา 40 ช่ัวโมง           จำนวน  1  หน%วยกิต 
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหน%วยการเรียนรู0 มาตรฐานการ

เรียนรู0/ตัวช้ีวัด 
สาระการเรียนรู0 เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 การสร2างสรรค̂ 
บรรจุภัณฑ̂ 

ง 2.1 ม. 3/1 
 ม. 3/2 
 ม. 3/3 

- บทบาทหน2าที่ของบรรจุภัณฑ̂ 
-  ประเภทของบรรจ ุภ ัณฑ̂  
- การเลือกใช2บรรจุภัณฑ̂ 
- การสร2างสรรค^บรรจุภ ัณฑ̂ 
กระดาษ 
-  การออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ̂ 
จากไม2 
- การสร2างสรรค^บรรจุภ ัณฑ̂ 
จากธรรมชาติ 

    18 40 

2 งานอาชีพ ง 2.1 ม. 3/1 
 ม. 3/2 
 ม. 3/3 

-  คุณสมบัติท ี ่จำเป<นในงาน
อาชีพ 
- การหางานจากส่ือ ส่ิงพิมพ̂ 
- การหางานสื่ออิเล็กทรอนิกส̂   
- แนวทางการประกอบอาชีพ 
- อาชีพเกษตร 
- การทำเกษตรแบบพอเพียง 
-  ค ว า ม ม ั ่ น ค ง ข อ ง อ า ชี พ 
- การประเมินทางเลือกอาชีพ 
- อาชีพในท2องถ่ิน 

20 40 

คะแนนระหว%างปg - 70 
คะแนนกลางปg 1 10 
คะแนนปลายปg 1 20 

รวมเวลาเรียนท้ังปg / คะแนน 40 100 
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สื่อ/แหลJงเรียนรู1 
  สื่อการเรียนรู2เป<นเครื่องมือส*งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู2 ให2ผู2เรียนเข2าถึง
ความรู2ทักษะกระบวนการ แสะคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได2อย*างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู2มี
หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ^ สื่อเทคโนโลยี และเครือข*ายการเรียนรู2ต*าง ๆ ที่มีในท2องถ่ิน
การเลือกใช2สื่อควรเลือกให2มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู2ที่หลากหลายของผู2เรียน
การจัดหาสื่อกรเรียนรู2 ผู2เรียนและผู2สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช2อย*างมีคุณภาพ
จากสื่อต*าง ๆ ที่มีอยู*รอบตัวเพื่อนำมาใช2ประกอบในการจัดการเรียนรู2ที่สามารถส*งเสริมและสื่อสารให2ผู2เรียน
เกิดการเรียนรู2 โดยสถานศึกษาควรจัดให2มีอย*างพอเพียง เพื่อพัฒนาให2ผู2เรียน เกิดการเรียนรู2อย*างแท2จริงโดย
กลุ*มสาระการเรียนรู2การงานอาชีพได2ดำเนินการดังน้ี 
  1. จัดให2มีแหล*งการเรียนรู2 ศูนย^สื่อการเรียนรู2 ระบบสารสนเทศการเรียนรู2 และเครือข*ายการ
เรียนรู2ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคันคว2าและการแลกเปลี่ยนประสบการณ̂
การเรียนรู2ระหว*างสถานศึกษา ท2องถ่ิน ขุมขน สังคมโลก 
  2. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู2สำหรับการศึกษาค2นคว2าของผู2เรียน เสริมความรู2ให2ผู2สอน
รวมท้ังจัดหาส่ิงท่ีมีอยู*ในท2องถ่ินมาประยุกต̂ใช2เป<นส่ือการเรียนรู2 
  3. เลือกและใช2สื่อการเรียนรู2ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล2องกับ
วิธีการเรียนรู2 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู2 และความแตกต*างระหว*างบุคคลของผู2เรียน 
  4. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู2ท่ีเลือกใช2อย*างเป<นระบบ 
  5. ศึกษาค2นคว2า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู2ให2สอดคล2องกับกระบวนการเรียน รู2ของผู2เรียน 
  6. จัดให2มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการใช2สื่อการ
เรียนรู2เป<นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 
  
 ตัวอย%างแหล%งเรียนรู0ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  1. แปลงเกษตรโรงเรียนบ2านโคกแปะ 
  2. บ*อปลาโรงเรียนบ2านโคกแปะ 
  3. วัดบ2านโคกแปะ 
  4. องค̂การบริหารส*วนตำบลโคกสี 
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แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู1 
ค%าเปZาหมายตามมาตรฐานการศึกษาปgการศึกษา 2565 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียสูงกว%า ร0อยละ 80 
อัตราส%วนคะแนน 
 1) ระดับประถมศึกษา  
  คะแนนระหว*างปUการศึกษา: สอบปลายปUการศึกษา = 80:20 
 2) ระดับมัธยมศึกษา 
  คะแนนระหว*างปUการศึกษา: สอบปลายปUการศึกษา = 80:20 

รายการวัด คะแนน 
ระดับประถมศึกษา 
มีการวัดและประเมินผล ดังน้ี 
1. คะแนนระหว*างปUการศึกษา 
 1.1 วัดโดยใช2แบบทดสอบ 
 1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู2) 
  1.2.1 ภาระงานท่ีมอบหมาย 
   - การทำใบงาน/แบบฝõกหัด/สมุดงาน 
   - กิจกรรมทักษะอาชีพ 
  1.2.2 ทักษะกระบวนการและสมรรถนะสำคัญของผู2เรียน 
 1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ และเจตคติท่ีดีต*อวิชาการงานอาชีพ 
2. คะแนนสอบปลายปUการศึกษา 

100 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
ระดับมัธยมศึกษา 
มีการวัดและประเมินผล ดังน้ี 
1. คะแนนระหว*างปUการศึกษา 
 1.1 วัดโดยใช2แบบทดสอบ 
 1.2 วัดทักษะ/กระบวนการ/สมรรถนะ (เลือกวัดตามแผนการจัดการเรียนรู2) 
  1.2.1 ภาระงานท่ีมอบหมาย 
   - การทำใบงาน/แบบฝõกหัด/สมุดงาน 
   - กิจกรรมทักษะอาชีพ 
  1.2.2 ทักษะกระบวนการและสมรรถนะสำคัญของผู2เรียน 
 1.3 วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค̂ และเจตคติท่ีดีต*อวิชาการงานอาชีพ 
2. คะแนนสอบปลายปUการศึกษา 

100 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

20 



อภิธานศัพท9 
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อภิธานศัพทA 
สาระท่ี 1    การดำรงชีวิตและครอบครัว 
กระบวนการกลุ%ม    
  กระบวนการในการทำงานกลุ *ม  มีขั ้นตอน  ดังนี ้  การเลือกหัวหน2ากลุ *ม  การกำหนด
เปaาหมาย หรือวัตถุประสงค^ของงาน  วางแผนการทำงาน  แบ*งงานตามความสามารถของแต*ละบุคคล  ปฏิบัติ
ตามบทบาทหน2าท่ี  ประเมินผล  และปรับปรุงการทำงาน 
การดำรงชีวิต    
  เป<นการทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อช*วยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว*าด2วย              
งานบ2าน  งานเกษตร  งานช*าง  งานประดิษฐ̂   งานธุรกิจ  และงานอ่ืน ๆ 
การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต    
  เป<นการทำงานที่จำเป<นเกี่ยวกับความเป<นอยู*ในชีวิตประจำวัน  ช*วยเหลือตนเอง ครอบครัว               
และสังคมได2ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม*ทำลายสิ่งแวดล2อม เน2นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ  และ
ภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพ่ือให2ค2นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในการทำงาน    
  ประกอบด2วย  ความซื่อสัตย̂  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน    รับผิดชอบ  ตรง
เวลา  รอบคอบ  ปลอดภัย  คุ2มค*า   ยั่งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช*วยเหลือตนเอง ทำงาน
บรรลุเปaาหมาย  ทำงานถูกวิธี  ทำงานเป<นขั้นตอน   ทำงานเป<นระบบ   มีความคิดสร2างสรรค^  มีประสิทธิภาพ  
รักษาส่ิงแวดล2อม ฯลฯ 
ทักษะกระบวนการแก0ปlญหา     

 เป<นกระบวนการที่ต2องการให2ผู2เรียนได2เกิดความคิดหาวิธีการแก2ปkญหาอย*างมีขั้นตอน การ
สังเกต การวิเคราะห̂  การสร2างทางเลือก  และการประเมินทางเลือก 
ทักษะการจัดการ   
  ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทำงานเป<นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทำงาน
เป<นกลุ*ม)  เพ่ือให2ทำงานสำเร็จตามเปaาหมายอย*างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะกระบวนการทำงาน     
  การลงมือทำงานด2วยตนเอง  โดยมุ*งเน2นการฝõกวิธีการทำงานอย*างสม่ำเสมอ  ทั้งการทำงาน              
เป<นรายบุคคล  และการทำงานเป<นกลุ*ม  เพื่อให2สามารถทำงานได2บรรลุเปaาหมาย ได2แก*  การวิเคราะห^งาน  
การวางแผนในการทำงาน  การปฏิบัติงาน   และการประเมินผลการทำงาน 
ทักษะการทำงานร%วมกัน     
  การทำงานเป<นกลุ*ม  สามารถทำงานร*วมกับผู2อื่นได2อย*างมีความสุข โดยมุ*งเน2นให2ผู2เรียน ได2
ทำงานอย*างมีกระบวนการตามขั้นตอนการทำงาน  และฝõกหลักการทำงานกลุ*ม โดยรู2จักบทบาทหน2าที่ภายใน
กลุ*ม  มีทักษะในการฟkง - พูด  มีคุณธรรมในการทำงานร*วมกัน  สรุปผล  และนำเสนอรายงาน 
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ทักษะการแสวงหาความรู0    
  วิธีการและกิจกรรมที่มุ*งเน2นให2ผู2เรียนได2แสวงหาข2อมูลความรู2ต*าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา  
น้ัน ๆ ได2แก*  การศึกษาค2นคว2า  การรวบรวม การสังเกต  การสำรวจ  และการบันทึก 
 
สาระท่ี 2   การอาชีพ 
การจำลองอาชีพ   
  เป<นการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู2เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทำให2เสมือนจริงเพื่อให2
ผู2เรียนมีทักษะการทำงานอาชีพ  เห็นคุณค*าของงานอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เช*น     
การจัดนิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ 
การประเมินทางเลือกอาชีพ   

 เป<นการรู2จักตนเองด2านความรู2  ความสามารถ   ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน̂ แนวโน2ม                  
ด2านอาชีพที่ต2องการของตลาดแรงงาน  ที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด2านอาชีพ              
ก*อนตัดสินใจเลือกอาชีพ  
การอาชีพ    
  เป<นสาระที่เกี่ยวข2องกับทักษะที่จำเป<นต*ออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม            
และเจตคติที ่ด ีต *ออาชีพ  ใช2เทคโนโลยีได2เหมาะสม  เห็นคุณค*าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง                 
ในการประกอบอาชีพ 
ทักษะท่ีจำเปbนต%ออาชีพ   
  ประกอบด2วย   ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก2ปkญหา   
ทักษะการทำงานร*วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู2 
ประสบการณYในอาชีพ     
  เป<นการจัดให2ผู2เรียนได2เรียนรู2   ได2เห็น  และได2ฝõกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเอง
ถนัดและสนใจ 
สถานการณYแรงงาน   

 ประกอบด2วย  การมีงานทำ  การจ2างงาน  การคุ2มครองแรงงาน และการประกันสังคม  ทั้งใน
ปkจจุบันและอนาคตซ่ึงจะใช2พลังงานได2ระยะเวลานาน 



 
คำส่ังโรงเรียนบ/านโคกแปะ 

ท่ี ๒๘/๒๕๖๕ 
เร่ือง แต?งต้ังคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ/านโคกแปะ พุทธศักราช ๒๕๖๕  

  ตามที่โรงเรียนบHานโคกแปะ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สู5การปฏิบัติใน
โรงเรียนและหHองเรียนนั้น โรงเรียนไดHดำเนินการประเมินการใชHหลักสูตร ซึ่งผลจากการประเมินทางโรงเรียน
เห็นควรใหHมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหHตรงกับการจัดการเรียนรูHของผูHเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ สอดรับกับ
บริบทของทHองถ่ิน 

  เพื่อใหHการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ เป[นไปอย5างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๓๙ (๑) – (๖) และพระราชบัญญัติระเบียบขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗ (๑) – (๖) แต5งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ดังต5อไปน้ี 

 ๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  
๑. นายอัมพร ภูพานเพชร ผูHอำนวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. นายประสงคW บุญมา ศึกษานิเทศกW  ผูHทรงคุณวุฒิ 
๓. นางกชพร จันทนามศรี ศึกษานิเทศกW  ผูHทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสุดสงวน การกลาง ศึกษานิเทศกW  ผูHทรงคุณวุฒิ 
๕. นางมนนิภา แกHวลHวนลHวน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นางวนิภา กันจินะ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖. นายบุญญาพงษW ดวงมาลยW ครู  กรรมการ 
๗. นางภาสินี ชินคำ ครู  กรรมการ 
๘. นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครูผูHช5วย  กรรมการ 
๙. นางสาวณัฏฐW บัวผัน ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 ๒. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑. นายอัมพร ภูพานเพชร  ผูHอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู หัวหนHากลุ5มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
  ๓. นายบุญญาพงษW  ดวงมาลยW หัวหนHากลุ5มสาระฯ วิทยาศาสตรW กรรมการ 
      และเทคโนโลยี 



  ๔. นางสาวกมลชนก  ยลถวิล หัวหนHากลุ5มสาระฯ คณิตศาสตรW กรรมการ 
  ๕. นายเอกภาพ  สินธุกูฎ  หัวหนHากลุ5มสาระฯ สุขศึกษา กรรมการ 
      และพละศึกษา 
  ๖. นายอดิศร  ศรีอรัญ  หัวหนHากลุ5มสาระฯ ศิลปะ  กรรมการ 
  ๘. นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว หัวหนHากลุ5มสาระฯ ภาษาต5างประเทศ กรรมการ 
  ๙. นายวรวิทยW  วังโสม  หัวหนHากลุ5มสาระฯ การงานอาชีพ กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวณัฏฐW  บัวผัน  หัวหนHากลุ5มสาระฯ สังคมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
      ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ๓. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑. นางภาสินี ชินคำ  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวพัชราภรณW โคตรศรีวงษW ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/ภาษาไทย 
  ๑. นางวนิภา กันจินะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางศุภัทรา จันทร  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๔. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตรe 
  ๑. นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวบุษบา โทหลHา  บุคลากรคณิตศาสตรW  กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/วิทยาศาสตรeและเทคโนโลยี 
  ๑. นายบุญญาพงษW ดวงมาลยW ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๑. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศิริพร สิงหWคำป7อง ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นายเอกภาพ สินธุกูฎ  ครูผูHช5วย    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  
 



 ๘. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/ศิลปะ 
  ๑. นายอดิศร ศรีอรัญ  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/การงานอาชีพ 
  ๑. นายวรวิทยW วังโสม  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางมนนิภา แกHวลHวนลHวน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ?มสาระการเรียนรู/ภาษาต?างประเทศ 
  ๑. นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายรุ5งวิทยW อนันเต5า  ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร และรูปเล?ม 
  ๑. นางสาวณัฏฐW บัวผัน  ครู    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางภาสินี ชินคำ  ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุพรรษา โคตรชมพู ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริพร สิงหWคำป7อง ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๕. นางสาวพัชราพรณW โคตรสีวงษW ครูผูHช5วย    กรรมการ 
  ๖. นางสาวกมลชนก ยลถวิล ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  ๗. นางสาวธัญรัตนW ไกรดวง เจHาหนHาท่ีธุรการ   ผูHช5วยเลขานุการ 

หน/าท่ี    
  ๑. ทบทวนหลักสูตร วางแผนการปรับปรุง กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา
และแนวการจัดโครงสรHางหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผูHเรียนของสถานศึกษา ประจำปIการศึกษา ๒๕๖๕ ใหH
สอดคลHองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จุดเนHนกรอบสาระทHองถิ่นของเขตพื้นที่การศึกษาและความ
ตHองการของชุมชน นักเรียน 
  ๒. จัดทำคู5มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ใหHคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดกระบวนการเรียนรูH การวัดและประเมินผล การแนะแนวใหHสอดคลHองและเป[นไปตามมาตรฐานหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ๓. จัดทำหลักสูตรกลุ5มสาระการเรียนรูHที่ไดHรับการปรับปรุงแลHว เพื่อใหHทันกำหนดการเป|ดใชH
ในปIการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๔. รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนHนผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนต5อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหHสอดคลHองกับจำนวนครู นักเรียนและหHองเรียน 



  ทั้งนี้ใหHคณะกรรมการที่ไดHรับการแต5งตั้งปฏิบัติหนHาที่ ดHวยความตั้งใจ เอาใจใส5เพื่อใหHเกิดผลดี
ต5อทางราชการต5อไป                                           
  
 
    ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
       (ลงช่ือ) 

       (นายอัมพร ภูพานเพชร) 
          ผูHอำนวยการโรงเรียนบHานโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


