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คำนำ 

 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
เล่มนี้   ได้จัดทำขึ้นโดยยึดตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายเอียดของหลักสูตร คือ ความนำ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โครงสร้างเวลาเรียน  คำอธิบายรายวิชา  โครงสร้างรายวิชา  
การจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  

 หลักสูตรสถานศึกษานี้มีรายละเอียดและเนื้อหาสาระสำคัญเพียงพอที่สามารถจะ
นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มใช้หลักสูตรดังกล่าวกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑   และในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕  ใช้หลักสูตรกับนักเรียนทุกระดับ
ชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  กำหนดไว้ และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
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ส่วนที่  ๑ 
ความนำ 

 
ความนำ 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนมุ่งให้ผู้เรียน มีองค์ความรู้ที่
เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติ ปรับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อน 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยง
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน จัดเรียงลำดับความยากง่ายของเนื้อหา
ในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญและ
เร่งด่วนให้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการ
ปรับปรุงสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ยังคงหลักการและโครงสร้างเดิมของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คือ ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ แต่มุ่งเน้นการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ คำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่
จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสำคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาหรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถแข่งขันและอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้ 
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ลักษณะของหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

 
 หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โดย
คำนึงถึงสภาพความพร้อม จุดเน้นของโรงเรียนและยึดหลักการแนวคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกประการ คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนตามกลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตามบันได 5 ขั้นสู่ความ
เป็นสากลไว้ในองค์ประกอบส่วนที่เป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชา มีลักษณะของหลักสูตร ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สำหรับจัดการศึกษาในหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยได้พัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น      
1 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6)  
 2. มีความเป็นเอกภาพ หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป็นหลักสูตรของสถานศึกษาสำหรับ  ให้ครูผู้สอน
นำไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยกำหนดให้ 
  2.1 มีสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาใช้เป็นหลักเพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และ
การแก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    2.2 มีสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ ศักยภาพการคิดและการทำงาน     
ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ 
    2.3 มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาเพิ่มเติม         
ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ความต้องการของผู้เรียน 
และบริบทของสถานศึกษา 
       2.4 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพัฒนาตนตามศักยภาพ 
    2.5 มีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที ่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับต่าง ๆ      
เพ่ือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายละเอียดสาระการเรียนรู้และ            
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพในชุมชน สังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางใน
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกำหนดมาตรฐานไว้ดังนี้ 
     3.1 มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผู้เรียนหรือผลผลิตของหลักสูตรสถานศึกษา     
อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้งหมด ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
คุณภาพโดยรวมของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในทุกระดับ และสถานศึกษาต้องใช้สำหรับการประเมิน
ตนเองเพื่อจัดทำรายงานประจำปีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นแนวทาง       
ในการกำหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 



๓ 

 

 

      3.2 มีตัวชี้วัดชั้นปีเป็นเป้าหมายระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเป็นรูปธรรม 
นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับ     
การวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ พัฒนาการ ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นหลักในการเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
       3.3 มีความเป็นสากล คือมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณลักษณะที่จำเป็นในการอยู่ใน
สังคม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความพอดีระหว่างการเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีมและการทำงานตามลำพัง การแข่งขัน  
การรู้จักพอ การร่วมมือกันเพื่อสังคม วิทยาการสมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับวัฒนธรรมต่างประเทศ    
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง และการบูรณาการในลักษณะที่เป็นองค์รวม 
 4. มีความยืดหยุ่น หลากหลาย หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 2565 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำรายละเอยีด
ต่าง ๆ ขึ้นเอง โดยยึดโครงสร้างหลักที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เป็นขอบข่ายในการจัดทำ จึงทำให้หลักสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเหมาะสมกับผู้เรียน 
 5. การวัดและประเมินผล เน้นหลักการพ้ืนฐานสองประการ คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและ
เพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ทั้งระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดบัชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และใช้ผลการประเมิน 
เป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
วิสัยทัศน ์
 ภายในปี 2564 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็ม
ศักยภาพ มีคุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
  
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕  ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

 

 

 



๔ 

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและ        
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด      
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน       
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกัน       
ในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ         
อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พุทธศักราช 256๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
9. กตัญญ ู

 
 



๕ 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชี ้ว ัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 
1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 30/ 
2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยมีคำสั่งให้โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ใน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ใช้ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2  และปีการศึกษา 2563 ให้
ใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และเป็นกรอบ ในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีกระบวนการนำหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดคุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด แนวการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ตลอดจนสื่อ/แหล่งเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชั้นปี เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละระดับตามความพร้อมและจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความพร้อมในการก้าวสู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยให้สถานศึกษาเห็นผลคาดหวังที่
ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้
การจัดทำหลักสูตรมีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก
รูปแบบและครอบคลุมผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาผู้เรียนไป สู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

ทำไมต้องเรียนการงานอาชีพ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ    
มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการ
ดำรงชีวิต การอาชีพมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่ งขันในสังคมไทยและ
สากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข   

1. เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ   
มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย  
มีสาระสำคัญ ดังนี้   

การดำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเก่ียวกับการทำงานในชีวิตประจำวันการช่วยเหลือตนเอง  
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด  
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถความถนัด และความสนใจของตนเอง 

การอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตละเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 

 
2. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
                     ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้     
                     มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร   
                     และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2  การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
                     เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

3. คุณภาพผู้เรียน 
  
จบชั้นประถมศึกษาปีที่  3   

เข้าใจวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงานที่กระตือรือร้น ตรงเวลา 
ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนอง 
ความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   
 
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการทำงาน
ร่วมกัน ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่ารู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ 
รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ 
 
4.  โครงสร้างเวลาเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
ช.ม./

สัปดาห์ 
ช.ม./ปี 

สาระพื้นฐาน 
ป.1 ง11101 การงานอาชีพ 1 1 40 
ป.2 ง12101 การงานอาชีพ 1 1 40 
ป.3 ง13101 การงานอาชีพ 1 1 40 
ป.4 ง14101 การงานอาชีพ 1 1 40 
ป.5 ง15101 การงานอาชีพ 1 1 40 
ป.6 ง16101 การงานอาชีพ 1 1 40 
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ตัวชี้วัดชั้นปี 
 

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

1. บอกวิธีการทำงานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ง่าย ๆ ในการ 
ทำงานอย่างปลอดภัย 
3.  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
อย่าง กระตือรือร้นและตรงเวลา 
 

1. บอกวิธีการและประโยชน์การ
ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับ
งานและประหยัด 
3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวอย่างปลอดภัย 

1. อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวม 
2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรงกับลักษณะงาน 
3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตาม
กระบวนการทำงานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
1. อธิบายเหตุผลในการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
2. ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน 
อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย์ 
3. ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการ
ทำงาน 

4. ใช้พลังงานและทรัพยากรใน
การทำงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

1. อธิบายเหตุผลในการทำงาน
แต่ละข้ันตอนถูกต้องตาม
กระบวนการทำงาน 
2. ใช้ทักษะการจัดการในการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต
และมีความคิดสร้างสรรค์ 
3. ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการ
ทำงานกับสมาชิกในครอบครัว 
4. มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

1. อภิปรายแนวทางในการ
ทำงานและปรับปรุงการทำงาน
แต่ละข้ันตอน 
2. ใช้ทักษะการจัดการในการ
ทำงานและทักษะการทำงาน
ร่วมกัน 
3. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน
การทำงานกับครอบครัวและ
ผู้อื่น 
 

 
 

 



๙ 

 

 

สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

ตัวชี้วัดชั้นปี 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ 

   
ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

1. อธิบายความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ 

1. สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
ต่าง ๆ ในชุมชน 
2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

1. สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนใน
การเลือกอาชีพ 
2. ระบุความรู ้ ความสามารถ
และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ
ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ดำรงชีวิตและครอบครัว 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.1 1. บอกวิธีการทำงานเพ่ือ
ช่วยเหลือตนเอง 
 
 
 
 
 

 วิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง 
เป็นการลงมือทำงานที่มุ่งมั่น 
  การฝึกทำงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
   -  การแต่งกาย 
   -  การเก็บของใช้ 
   - การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว 
   - การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้น 

 

2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ง่าย ๆ ในการทำงานอย่าง
ปลอดภัย 
 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ง่าย ๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย เช่น 
   - การทำความคุ้นเคยกับการใช้
เครื่องมือ 
   - การรดน้ำต้นไม้ 
   - การถอนและเก็บวัชพืช 
   - การพับกระดาษเป็นของเล่น 

ใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือใน
ท้องถิ่นตนเอง 

3.  ทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
อย่าง กระตือรือร้นและตรงเวลา 

 ความกระตือรือร้นและตรงเวลาเป็น 
ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.1 1. บอกวิธีการและประโยชน์
การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
 
 

 การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว เช่น  

    - บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน        
    - การจัดวาง เก็บเสื้อผ้า รองเท้า 
    - การช่วยเหลือครอบครัวเตรียม
ประกอบอาหาร 
    - การกวาดบ้าน   
   -  การล้างจาน 

รู้จักบทบาทของ
ตนเองในครอบครัว
และท้องถิ่น 

2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับ
งานและประหยัด 

  การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ 
เหมาะสมกับงาน ช่วยให้ประหยัดและ
ปลอดภัย เช่น 

- การเพาะเมล็ด 
- การดูแลแปลงเพาะกล้า 
- การทำของเล่น 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 

เพาะเมล็ดพืชที่
เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 

3. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
และครอบครัวอย่างปลอดภัย 

  ความปลอดภัยและลักษณะนิสัยใน
การทำงาน 

 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 



๑๒ 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ดำรงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.3 1. อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัวและส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วิธีการและประโยชน์การทำงาน เป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และทำงาน
ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงาน เช่น 
 -  การเลือกใช้เสื้อผ้า 
 -  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 
 -  การทำความสะอาดรองเท้า กระเป๋า
นักเรียน 
-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถูบ้านเรือน 
-  การทำความสะอาดห้องเรียน   

 
-การทำงานบ้าน 
เช่น ล้างจ้าน 
- การดูแล
ห้องนอน 

 2. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรงกับลักษณะงาน 
 

 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือให้ 
เหมาะสมตรงกับลักษณะงานช่วยให้
ประหยัดและปลอดภัย เช่น 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบำรุงรักษาของเล่น 
-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว 
-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ โดยใช้
วัสดุในท้องถิ่น 

- การประดิษฐ์
ดอกไม้จากเศษผ้า
ไหม 
- ประดิษฐ์ดอกไม้
จากรังไหม 

 3. ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตาม
กระบวนการทำงานด้วยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนกระบวนการ
ทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน                                    

 

 

 



๑๓ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ดำรงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.4 1. อธิบายเหตุผลในการทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 
 

 

 การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการ
ทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตาม
กระบวนการทำงาน เช่น 

    - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 
    - การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือและ
กระเป๋านักเรียน 
   - การปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ 
   - การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องใช้ 
   - การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก
ใบตองและกระดาษ 

- สร้างงานจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ใน ท้องถิ่น 
- การทำหมวกจาก
กล่องนมหรือวัสดุเหลือ
ใช้ 
- การทำตะกร้า 
 
 

 2. ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความ
ขยัน อดทน รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ 

 ความขยัน อดทน รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมในการทำงาน 

 

 

 3. ปฏิบัติอย่างมีมารยาทในการ
ทำงาน 

 

 มารยาทในการปฏิบัติตน เช่น 
-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
ในโอกาสต่าง ๆ   
-  การรับประทานอาหาร 
-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำ  และห้องส้วม   

 

 4. ใช้พลังงานและทรัพยากรใน
การทำงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

 การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการ
ทำงาน 

 



๑๔ 

 

 

สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง 2.1 : เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
 พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระการเรียนรู้

ท้องถิ่น 

ป.4 
1. ความหมายและความสำคัญของ
อาชีพ 
 

 ความหมายและความสำคัญของอาชีพ ศึกษาอาชีพใน
ท้องถิ่นตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ดำรงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.5 1. อธิบายเหตุผลการทำงาน
แต่ละข้ันตอนถูกต้องตาม
กระบวนการทำงาน 

 ขั้นตอนการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการโดยทำตามลำดับ
ขั้นตอนที่วางไว้   เช่น 
-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับเสื้อผ้า 
-  การปลูกพืช 
-  การทำบัญชีครัวเรือน                  
 

- ขั้นตอนการ
ทำงานอาหาร
ท้องถิ่น เช่น อ่อม 
แกงหน่อไม้ 
- ปลูกพืชท้องถิ่น 

 2. ใช้ทักษะการจัดการในการ
ทำงาน อย่างเป็นระบบ 
ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค ์
 

 ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและ
ระบบคน เพ่ือให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ   เช่น 
-  การจัดโต๊ะอาหาร ตู้อาหาร ตู้เย็นและห้องครัว 
-  การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน  
-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุเหลือ
ใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
    -  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 
    -  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว 
 ความคิดสร้างสรรค์ มี ๔ ลักษณะ
ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคล่องใน การ
คิด ความยืดหยุ่นในการคิด ความคิดละเอียดลออ 
 ความประณีตเป็นลักษณะนิสัยในการทำงาน 

- ประดิษฐ์ของใช้
จากริบบิ้น 
- ประดิษฐ์ดอกไม้
จากเศษผ้าไหม 
- การทอเสื่อกก 
- การทำกระเป๋า
จากกล่องนม 

 3.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัว    

 มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  

 4. มีจิตสำนึกในการใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า                       

 การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรม
ในการทำงาน                   

 



๑๖ 

 

 

สาระที่ 2  การอาชีพ 
มาตรฐาน  ง 2.1 : เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
 พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
ป.5 1. สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ

ต่าง  ๆ    ในชุมชน 
 

 อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน 
- ค้าขาย 
- เกษตรกรรม 
- รับจ้าง 
- รับราชการ พนักงานของรัฐ 
 

- อาชีพการทอผ้าไหม 
- อาชีพการแปรรูปอาหาร 

 

2. ระบุความแตกต่างของอาชีพ  ความแตกต่างของอาชีพ   
- รายได ้
- ลักษณะงาน 
-  ประเภทกิจการ                 

  ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ 
- ทำงานไม่เป็นเวลา 
- การยอมรับนับถือจากสังคม 
 - มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน  ง 1.1 : เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ  
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม   และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   ดำรงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 1. อภิปรายแนวทางในการ
ทำงานและปรับปรุงการ
ทำงานแต่ละขั้นตอน 

 

 แนวทางการทำงานและการปรับปรุงการ
ทำงานแต่ละขั้นตอนเป็นการทำงานตามลำดับที่
วางแผนไว้ก่อนการทำงานขณะปฏิบัติจริง และเมื่อ
ทำงานเสร็จแล้วให้ประเมินทุกข้ันตอนเพื่อการ
แก้ไขและปรับปรุงผลงาน เช่น 
   -  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน 
   - การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับหรือปลูกผัก
หรือเลี้ยงปลาสวยงาม 
   -  การบันทึกรายรับ  
   - รายจ่ายของห้องเรียน 
   -  การจัดเก็บเอกสารการเงิน               

- ขยายพันธุ์พืช
ในท้องถิ่น สร้าง
รายได้ 
- การปักชำ 
- การตอน 
- การเพาะด้วย 
เมล็ด 

 2. ใช้ทักษะการจัดการใน
การทำงาน และมีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน 
 

 การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงาน
ร่วมกัน เช่น           
   -  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิกใน

ครอบครัว 
   - การติดตั้ง ประกอบของใช้ในบ้าน 
   - การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกใน

ครอบครัว หรือเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ                        
 มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว
และผู้อ่ืน   
 การมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการ
ทำงาน            

- การทำอาหาร
ในทอ้งถิ่น เช่น 
อ่อม แกง ส้มตำ 
- การสาน
ตะกร้าจาก
พลาสติกรัด
กล่อง 
- การทำหมวก
จาก กล่องนม 



๑๘ 

 

 

สาระที่ 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง 2.1 : เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
 พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น 

ป.6 1.  สำรวจตนเองเพ่ือวางแผน
ในการเลือกอาชีพ 
 

 การสำรวจตนเอง 
-  ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ 

 

 

2. ระบุความรู ้ ความสามารถ
และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ 
 

 คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซื่อสัตย์ 
-  ความขยัน  อดทน 
-  ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

ส่วนที่  ๒ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้นโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   โดยได้กำหนดรายละเอียดของรหัสวิชา ชื่อวิชา และโครงสร้างรายวิชากลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ไว้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศกึษา ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

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

รายวิชาพ้ืนฐาน 840 840 840 840 840 840 
ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศลีธรรม จริยธรรม 
- หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพ่ิมเติม 160 160 160 160 160 160 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

- ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์
• สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 
หมายเหตุ  1. ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6 วิชาหน้าที่พลเมือง ให้สอน ไทยหรรษา  
2.  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ลดเวลาเรียน 2 ชม. ให้สอน ไทยหรรษา 1 ชม.   
STEAM (บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ยระดับประถมศึกษา) 1 ชม. 
3. ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4-6 ลดเวลาเรียน 2 ชม. ให้สอน สนุกคดิกับวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)  
1 ชม.  STEAM (บ้านนกัวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา)  1 ชม. 
4.  ชุมนุมชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-6  ให้จัดชุมนุม หรรษาภาษาจนี 

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ปีการศึกษา 2565 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๑ 

 

 

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

รายวิชาพื้นฐาน 840 840 840 840 840 840 

ภาษาไทย 160 160 160 120 120 120 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ศาสนา ศีลธรรม จรยิธรรม 
- หนา้ที่พลเมือง วฒันธรรม  
และการดำเนนิชีวติในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์                                40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษา และพลศึกษา                   40 40 40 80 80 80 
ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 160 160 160 120 120 120 
รายวิชาเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
วิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 40 - 
โครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - - - 40 
English for Communication 40 40 40 40 40 - 
ภาษาจีน 40 40 40 40 40 40 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 40 40 40 40 40 40 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS) - - - - - 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
• กิจกรรมนักเรียน       
      - ลูกเสือ  ยุวกาชาด 30 30 30 30 30 30 

- ชุมนุมวิทยาศาสตร์พลังสิบ - - - 40 - - 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
• สาระ IS3 

10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 
หมายเหต ุ  เริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗ 
1.  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4-6 ลดเวลาเรียน 2 ชม. ให้สอน สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ) 1 ชม.  STEAM 1 ชม. 
2.  วชิาหน้าที่พลเมืองบูรณาการในรายวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3.  นักเรียนชั้นป.4-6  ร่วมกิจกรรมคา่ยอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 1 ครัง้/ปี 

 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๒ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท11101 ภาษาไทย 160 
ค11101 คณิตศาสตร์ 200 
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์  

40 

ส11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ11101 ศิลปะ 40 
ง11101 การงานอาชีพ 40 
อ11101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส11231 หน้าทีพ่ลเมือง 1 40 
อ11201 English for Communication 1 40 
จ11201 ภาษาจีน 1 40 
ส11201 การป้องกันการทุจริต 1 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 1  40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 

IS1 และ  IS2 



๒๓ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 
ท12101 ภาษาไทย 160 
* ค12101 คณิตศาสตร์  200 
ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ12101 ศิลปะ 40 
ง12101 การงานอาชีพ 40 
อ12101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส12232 หน้าทีพ่ลเมือง 2 40 
อ12201 English For Communication 2 40 
จ12201  ภาษาจีน 2 40 
ส12202  การป้องกันการทุจริต 2 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 2  40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๔ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน  (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท13101 ภาษาไทย 160 
ค13101 คณิตศาสตร์ 200 
* ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 
ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

40 

ส13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 
ศ13101 ศิลปะ 40 
ง13101 การงานอาชีพ 40 
อ13101 ภาษาอังกฤษ 160 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส13233 หน้าทีพ่ลเมือง 3 40 
อ13201 English For Communication 3 40 
จ13201 ภาษาจีน 3 40 
ส13203 การป้องกันการทุจริต 3 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 3 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๕ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท14101 ภาษาไทย 120 
ค14101 คณิตศาสตร์ 160 
* ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ14101 ศิลปะ 80 
ง14101 การงานอาชีพ 40 
อ14101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส14234 หน้าทีพ่ลเมือง 4 40 
อ14201 English For Communication 4 40 
จ14201 ภาษาจีน 4 40 
ส14204 การป้องกันการทุจริต 4 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 4 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 

 
 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๖ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท15101 ภาษาไทย 120 
ค15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
* ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ15101 ศิลปะ 80 
ง15101 การงานอาชีพ 40 
อ15101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส15235 หน้าทีพ่ลเมือง 5 40 
อ15201 English For Communication 5 40 
จ15201 ภาษาจีน 5 40 
ส15205 การป้องกันการทุจริต 5 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 5 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 
 * บูรณาการ IS1 และ  IS2 
 

 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๗ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน 840 

ท16101 ภาษาไทย 120 
ค16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 
ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
       - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
         และการดำเนินชีวิตในสังคม 
       - เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 

80 

ส16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ16101 ศิลปะ 80 
ง16101 การงานอาชีพ 40 
อ16101 ภาษาอังกฤษ 120 

รายวิชาเพิ่มเติม 160 
ส16236 หน้าทีพ่ลเมือง 6 40 
I16201  การค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ (Knowledge Inquiry) 40 
จ16201 ภาษาจีน 6 40 
ส16206 การป้องกันการทุจริต 6 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
• กิจกรรมแนะแนว 40 

• กิจกรรมนักเรียน  
       - ลูกเสือ/ยุวกาชาด 30 
       - ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 6 40 
• กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,120 

 

 

บูรณาการ 

IS1 และ IS2 



๒๘ 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง11101  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง13101  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง14101  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง15101  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง16101  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 11101  การงานอาชีพ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1                           เวลา    40    ช่ัวโมง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. แต่งตัวกันเถอะ ง 1.1 ป.1/1  
         ป.1/3 

- เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง 
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล 
- การแต่งให้เหมาะสมกับโอกาสและ
สถานที่ 

7 15 

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

- รู้จักใช้และการจัดเก็บอุปกรณ์ของ
ใช้ส่วนตัวอย่างถูกต้อง 
-บอกวิธีใช้และดูแลของใช้ส่วนตัว 
เช่น ที่นอน แปรงสีฟัน กระเป๋า
นักเรียน 

6 
15 

 

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

- การจัดเก็บของเล่นและของใช้  
ส่วนตัว 
- การจัดเก็บโต๊ะ ตู้ และชั้น 

6 10 

 สอบกลางปี 1 10 
4 หนูดูแลต้นไม้ 

 
ง 1.1 ป.1/1  
ป.1/2 ป.1/3  

- ชนิดของพืช 
- เครื่องมือดูแลรักษาพืช 
- การรดน้ำต้นไม้ 
- การถอนและเก็บวัชพืช 
- เศรษฐกิจพอเพียง 

10 20 

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

- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ที่ใช้ทำของเล่น 
- การพับกระดาษเป็นของเล่น 
- การบำรุงรักษาของเล่น 

9 20 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 



๓๐ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 12101  การงานอาชีพ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2                           เวลา    40    ช่ัวโมง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

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

- หน้าที่ของสมาชิกในบ้าน 
- การช่วยเหลืองานบ้าน 
- การทำงานเพ่ือช่วยเหลือ
ตนเอง 
- การจัดวางสิ่งของ 
- การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ 

9 20 

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

- การประกอบอาหารและ
อุปกรณ์การประกอบอาหาร 
- การเตรียมอาหารประเภท
เนื้อสัตว์และผัก 

10 20 

 สอบกลางปี 1 10 
3. หนูปลูกต้นไม้ ง.1.1 ป.2/1 

        ป.2/2 
        ป.2/3 

- รู้จักพืช ได้แก่ พืชผักสวนครัว
และพืชไร่ 
- ประโยชน์ของพืชสวนครัว
และพืชไร่ 
 - การเพาะเมล็ดและอุปกรณ์
การเพาะเมล็ด 
- การดูแลแปลงเพาะกล้าและ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ 
- เกษตรพอเพียง 

9 20 

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

- ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ   
ทำงานประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว 
- การประดิษฐ์ของเล่น 
  อย่างง่าย 

10 20 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 



๓๑ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 13101  การงานอาชีพ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3                          เวลา    40    ช่ัวโมง  

 
ลำดับที่ ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1. หนูดูแลของใช้ ง 1.1   ป.3/1                          
          ป.3/3 

- กระบวนการทำงาน 
- การจัดเก็บอุปกรณ์การเรียน 
- การทำความสะอาดกระเป๋า
นักเรียน 
- การทำความสะอาดรองเท้า 

6 
 

10 
 

2. หนูแต่งกาย
เหมาะสม 
 

ง 1.1   ป.3/1                          
          ป.3/3 

- การเลือกเสื้อผ้าและเครื่อง
แต่งกายให้เหมาะสม 
- วิธีการแต่งกายด้วยตนเอง 
- การแต่งกายให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาล 
- การแต่งให้เหมาะสมกับ
โอกาสและสถานที่ 
- การดูแลรักษาเสื้อผ้า 

7 15 

3. หนูทำความ
สะอาด 
 

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

-หลักการจัดบ้าน การทำความ
สะอาดและอุปกรณ์ทำความ
สะอาด 
- ขั้นตอนการทำความสะอาด
บ้าน 
- ขั้นตอนการทำความสะอาด
ห้องเรียน 

6 15 

 สอบกลางปี 1 10 
4. หนูปลูกผักสวน

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

- การปลูกพืชผักสวนครัว 
วิธีการปลูก วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการปลูก 
- เครื่องมือดูแลรักษาพืช 
- การรดน้ำต้นไม้ 
- การถอนและเก็บวัชพืช 
- กระบวนการทำงานอย่าง
เป็นขั้นตอน 

6 10 



๓๒ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5. หนูเรียนรู้งาน
ช่างพ้ืนฐาน 

ง 1.1   ป.3/2            
          ป.3/3 
           

- เครื่องมือช่างแต่ละประเภท 
- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือช่าง  
- เลือกใช้วัสดุ และเครื่องมือ
ให้ตรงกับลักษณะงาน  
- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ของเล่น 
- การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ของใช้ส่วนตัว 
-  ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
ตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาด รอบคอบ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

7 15 

6. หนูสร้างสรรค์
งานประดิษฐ์ 

ง 1.1   ป.3/2            
          ป.3/3 

- การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาส
ต่างๆ 
- วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
ที่ใช้ทำของเล่น 
- การพับกระดาษเป็นของเล่น 
- การบำรุงรักษาของเล่น 

6 15 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 14101  การงานอาชีพ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4                          เวลา    40    ช่ัวโมง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

การดูแลและ
จัดเก็บของใช้ 

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

- การดูแลของใช้ส่วนตัว 
- การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว 
- การจัดตู้เสื้อผ้า 
- การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ 
- การจัดกระเป๋านักเรียน 
-การเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการทำความสะอาดบ้าน 

5 10 

2. มารยาทเด็กดี ง 1.1 ป.4/3  - มารยาทในการปฏิบัติต่อบิดา 
มารดา ผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ 
- มารยาทในการรับประทาน
อาหาร 
- มารยาทในการใช้ห้องเรียน 
- มารยาทในการใช้ห้องน้ำ 

4 10 

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

- ลักษณะและประเภทของไม้
ดอกไม้ประดับ  
- การขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
- การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
- การบำรุงดูแลรักษาและเก็บ
เกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับ 

5 10 

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

- ความหมายและประโยชน์ของ
งานช่าง 
- เครื่องมือที่ใช้ในการทำงานช่าง 
- หลักในการซ่อมแซมเครื่องมือ
และเครื่องใช้ 
- การซ่อมแซมเก้าอ้ี 
- การดูแลรักษาอุปกรณ์ช่าง 

5 10 

 สอบกลางปี 1 10 



๓๔ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5. งานประดิษฐ์จาก
ใบตอง 

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

- อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์
ใบตอง 
- ของใช้ของตกแต่งจากใบตอง 
- การเลือกใช้ใบตองในการทำงาน
ประดิษฐ์ 
- การประดิษฐ์ของของใช้ของ
ตกแต่งจากใบตอง 

7 15 

6. งานประดิษฐ์จาก
กระดาษ 

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

- อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์
จากกระดาษ 
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง
จากกระดาษ 
- ออกแบบสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์จากกระดาษ 
- ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
คุ้มค่า 

7 15 

7. อาชีพในฝัน ง 2.1 ป.4/1   - ความหมายและความสำคัญของ
อาชีพ 
- ลักษณะอาชีพอิสระ 
 

5 10 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 20 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 15101  การงานอาชีพ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5                          เวลา    40    ช่ัวโมง  

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

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

- วิธีการซ่อมแซมเสื้อผ้า 
- อุปกรณ์และวิธีอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมเสื้อผ้า 
- การซักผ้าและผับเสื้อผ้า 
- การรีดผ้า 

3 5 

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

- ประโยชน์และวิธีการดูแล
รักษาสมบัติส่วนตัว 
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ
ส่วนตัว 

3 5 

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

- ขั้นตอนการทำความสะอาด
ห้องครัว 
- ขั้นตอนการทำความสะอาด
โต๊ะอาหารและตู้เย็น 
- การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
บนโต๊ะอาหารกับสมาชิกใน
ครอบครัว 

4 10 

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

- วิธีการและขั้นตอนการทำ
ความสะอาดห้องน้ำ 
- การเลือกใช้อุปกรณ์ทำความ
สะอาดห้องน้ำ 
- วิธีการการใช้อุปกรณ์ทำความ
สะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ 

4 10 

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

- ประโยชน์ของการซ่อมแซม
ของใช้ในบ้าน 
- ขั้นตอนการซ่อมแซมของใช้ใน
บ้าน 
 

5 10 



๓๖ 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ 
หน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐาน 
การเรียนรู้ /ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

 สอบกลางปี 
1 10 

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

- วิธีการเลือกวัสดุ อุปกรณ์การ
ประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ 
- ออกแบบและวางแผนขั้นตอน
การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
- สร้างงานประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ได้ ตามขั้นตอน
กระบวนการ 

5 10 

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

- การปลูกพืช ผักกาดขาวปลี 
- การปลูกพืชลงกระถาง มะม่วง
หาวมะนาวโห่ 
- การทำน้ำหมักชีวภาพ 

5 10 

8. บัญชีครัวเรือน ง 1.1 ป.5/1  
         ป.5/2  
         ป.5/3 

- ประโยชน์และความสำคัญของ
การทำบัญชีครัวเรือน 
- วิธีการทำบัญชีครัวเรือน 
-วางแผนการทำบัญชีครัวเรือน
อย่างเป็นระบบ 

5 10 

9. อาชีพในชุมชน ง 2.1 ป.5/1  
         ป.5/2  
          

-ความแตกต่างและข้อคำนึงใน
การประกอบอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชน 
-ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน 

4 10 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 16101  การงานอาชีพ                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6                          เวลา    40    ช่ัวโมง  

ลำดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การดูแลของใช้
ในบ้าน 

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

- ทักษะการจัดการในการทำงาน 
- การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้ภายใน
บ้าน 
- การดูแลรักษาความสะอาดห้องนอน 
- การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ 
- การดูแลรักษาความสะอาด
ห้องรับแขก 
- การดูแลรักษาความสะอาดห้องครัว 

5 10 

2 การประกอบ
อาหาร 

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

-วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการประกอบ
อาหาร 
- การเลือกวัตถุดิบ เครื่องปรุงรสและ
อุปกรณ์ประกอบอาหาร 
- ประกอบอาหารตามข้ันตอนและ
กระบวนการ 

5 10 

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

- วิธีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือ 
- วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว 
- การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง  การคัดเลือก
พันธ์และขยายพันธ์ 
- การเลี้ยงปลาสวยงาม 

5 10 

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

- ความรู้พื้นฐานงานช่าง 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ติดตั้งและประกอบของ
ใช้ภายในบ้าน 
- วิธีการและขั้นตอนการติดตั้งและ
ประกอบของใช้ภายในบ้าน 

4 10 

 สอบกลางปี 1 10 

 

 



๓๘ 

 

 

ลำดับที่ 
ชื่อ 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

5 งานประดิษฐ์ ง 1.1    ป.6/1 
    ป.6/2 
           ป.6/3 
 

- ประเภทของงานประดิษฐ์ 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์ 
-ขั้นตอนการประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่ง 
-การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

7 15 

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

- ประเภทของธุรกิจและคุณธรรมของ
ผู้ประกอบธุรกิจ 
-ขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 
- วิธีการจัดเก็บเอกสารทางธุรกิจ 

6 15 

7 อาชีพของฉัน ง 2.1    ป.6/1 
    ป.6/2 
 

- ความหมายของอาชีพ 
- ประเภทของอาชีพ 
- สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนประกอบ
อาชีพ 
- คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

6 10 

 สอบปลายปี 1 10 
 คะแนนระหว่างปี 38 80 
 คะแนนสอบกลางปี 1 10 
 คะแนนสอบปลายปี 1 10 
 รวมเวลาเรียนทั้งปี / คะแนน 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
คำอธิบายรายวิชา 

  ในส่วนของการจัดทำคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  นั้น โรงเรียน
ได้ดำเนินการจัดทำคำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ถึง  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖    โดยเขียนในลักษณะความเรียงระบุองค์ความรู ้  ทักษะ/
กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามธรรมชาติของวิชาเป็นการเขียนในภาพรวมที่
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชา
เพ่ิมเติม คำอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 

- รหัสวิชา 
- ชื่อรายวิชา 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ชั้นป ี
- จำนวนเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

ง 11101 การงานอาชีพ    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง สังเกตการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้และวิธีทำงาน
จากการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงานโดย
เน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหา
ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเบื้องต้น และทำงานร่วมกับสมาชิกใน
ครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน 
 โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงาน
กลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน และ
นำความรู้ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ        มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ป.1/1  ป.1/2  ป.1/3  
  
 รวม 3 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

ง 12101 การงานอาชีพ         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2           เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ วิธีการทำงานเพื ่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและ
นำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงานโดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสั ย
การทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้น และทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็น
คุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการ ปฏิบัติ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม  
           เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน 
และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
ตัวช้ีวัด   
 ง 1.1  ป. 2/1  ป. 2/2  ป. 2/3 
   
 รวม  3  ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

ง 13101 การงานอาชีพ          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3           เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม 
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตรงกับลักษณะงาน โดยการ
สาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงานอย่างเป็นขั ้นตอนตาม
กระบวนการทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงาน 
และนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
ตัวช้ีวัด   
 ง 1.1  ป.3/1  ป.3/2  ป.3/3 
 
 รวม  3  ตัวช้ีวัด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 
ง 14101 การงานอาชีพ     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา และเข้าใจเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามลำดับขั้นตอน เข้าใจพลังงาน
และทรัพยากรในการทำงาน ศึกษาความหมายและความสำคัญของอาชีพ 
  อธิบายการทำงาน ปฏิบัติ ใช้ และสร้าง โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร เห็นแนวทางในอาชีพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
  เพ่ือให้มีคุณธรรมและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน ประหยัด รับผิดชอบ และเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพ 
  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

ง 15101 การงานอาชีพ         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5            เวลา  40  ชั่วโมง 

 
 ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั ้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน         
ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มคา่  
  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน ระบุความแตกต่างของอาชีพ โดยใช้กระบวนการการ
ทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม  
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและ    
นำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 

ง 16101 การงานอาชีพ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6            เวลา  40  ชั่วโมง 

 
  ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน การจัดการในการทำงานและ
การทำงานร่วมกันกับครอบครัวและผู้อื่น ส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย 
กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 
มิติ หรือแผนที่ความคิด  สร้างและประเมินผลความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงาน ไปประยุกต์ในการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้ สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  ความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพที่สนใจ  
 อธิบาย  อภิปราย  ปฏิบัติ  สร้าง  รวบรวม  เลือก  ใช้  เก็บรักษา  นำเสนอ  สำรวจ  ระบุ  โดยใช้
ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ในการดำรงชีวิต  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทักษะที่จำเป็น                ใช้ประสบการณ์ เห็นแนวทางในอาชีพ 
 เพื ่อให้มีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกความ
รับผิดชอบ  ประหยัดในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
 
ตัวช้ีวัด 
 ง 1.1  ป.6/1  ป.6/2  ป.6/3   
 ง 2.1  ป.6/1  ป.6/2   
 
 รวม  5  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 

 

1. แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้ เร ียนต้องอยู ่บนหลักการพื ้นฐานสองประการคือ  
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้
ประสบผลสำเร็จนั้น นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็ น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
นักเรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา มี
รายละเอียด ดังนี้ 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ครู 
ผู ้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่าง
หลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ 
ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยครู ผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาสให้
นักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด ให้มีการสอน
ซ่อมเสริม  
      การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล  การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถนำผล
การเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  
ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชน   
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม



๔๗ 

 

 

ตามศักยภาพบนพื้นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ 
กลุ่มนักเรียนทั่วไป กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่ม
ผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มนักเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจาก การประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อกำหนดของ
หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน  
 
 
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ งาน
อาชีพ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   1. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ วธิีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การผ่าน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ โดยกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลเป็น ร้อยละ เป็นรายวิชา รายปี/
ภาค ดังนี้  
   1.1 การวัดและประเมินระหว่างเรียน เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
เกิดข้ึนระหว่างการกรรมการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนของ 

1.1.1 คะแนนของตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
1.1.2 คะแนนของการวัดและประเมินผลงานผู้เรียน 
1.1.3 คะแนนของพฤติกรรมผู้เรียน 
1.1.4 คะแนนการปฏิบัติอ่ืนๆที่ผู้สอนกำหนด 

   1.2 การวัดและประเมินผลปลายปี/ปลายภาค เป็นการวัดและประเมินผลจากการ
ตรวจสอบภาพปฏิบัติหรือภาคความรู้ของผู้เรียนของแต่ละรายวิชาที่กำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจนตามตาราง
การวัดและประเมินฝ่ายวิชาการกำหนด 

1.3  การกำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายปี/ปลายภาคเป็น 80 : 20 
  2. แจ้งให้นักเรียนทราบคุณลักษณะพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การ
ตัดสิน โดยนักเรียนมีพฤติกรรมในแต่ละคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ที่กำหนด และผ่านการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน”  
  3. แจ้งให้นักเรียนทราบมาตรฐานการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิธีการประเมินและเกณฑ์
การตัดสินโดยนักเรียนมีมาตรฐานการอ่านคิดวิเคราะห์ผ่านการประเมินอย่างต่อเนื ่อง และหรือ การ
ประเมินปลายปี/ภาค และมีผลการประเมิน ในระดับ “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผ่าน”  
  4. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องประเมินผลก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความรู ้พื ้นฐานและทักษะเบื ้องต้นของผู้เรียนโดยก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู ้สอนจะต้อง
ตรวจสอบความรู้ทักษะและความรู้ต่างๆ ของผู้เรียนที่เป็นพื้นฐานของเรื่องใหม่ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และเหมาะสม 



๔๘ 

 

 

      5. ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของนักเรียนว่าบรรลุผลมาตรฐาน / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อมีนักเรียนไม่ผ่านการประเมินให้ครูจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด 
   6. ใช้ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยนำผลการประเมินระหว่างเรียนรวมกับคะแนน
ประเมินปลายปี/ภาค ตามสัดส่วนที่โรงเรียนกำหนด แล้วนำมาเปลี่ยนเป็นระดับผลการเรียนโดยใช้ตัวเลข
แสดงระดับผลการเรียน 8 ระดับคือ  “4” “3.5” “3” “2.5” “2” “1.5” “1” “0”  

 

3. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องคำนึงถึงการพัฒนานักเรียนแต่ละคน
เป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของนักเรียนทุกด้านอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 
  (๑) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
  (๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จำนวนตัวชี้วัด 

(๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา   ไม่น้อยกว่าระดับ “๑” จึงจะถือ
ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

(๔) นักเรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
ในระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ขึ้ นไป    และมีผล
การประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน  ในระดับ “ผ่าน”         

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ้านักเรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย และพิจารณาเห็นว่าสามารถ
พัฒนาและสอนซ่อมเสริมได้ ให้ผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากนักเรียนไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมาก และมี
แนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ ทั้งนี้
ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นสำคัญ 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

 ระดับประถมศึกษา ในการตัดสินเพื่อให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ระดับผลการเรียนหรือระดับ
คุณภาพการปฏิบัติของนักเรียน  เป็นระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับดังนี ้

 

 

 

 



๔๙ 

 

 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐ - ๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนค่อนข้างดี ๖๕ - ๖๙ 
๒ ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช้ ๕๕ - ๕๙ 
๑ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ ๕๐ - ๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับผล

การประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  ผ่าน  และไม่ผ่าน 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และให้ผลการเข้า ร่วมกิจกรรมเป็นผ่าน 
และไม่ผ่าน 

           ๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบความก้าวหน้า ในการ

เรียนรู้ของนักเรียน ต้องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรือ
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของนักเรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

        ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบการศึกษาเป็น ๑ ระดับ คือ ระดับ
ประถมศึกษา  
 ๒.๑   เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 

(๑)  นักเรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 
ที่กำหนด  

(๒) นักเรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีกำหนด 
 (๓) นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์  การ

ประเมินตามทีก่ำหนด 
 (๔) นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามท่ีกำหนด 
            (๕) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน    
           ตามท่ีกำหนด 
 
 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส   การศึกษาตามอัธยาศัย ให้



๕๐ 

 

 

คณะกรรมการของสถานศึกษา  ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 
4.   สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ หรือเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือห้องสมุด
หน่วยงานอื่น ๆ 
 2. แหล่งวิทยาการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งให้บริการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
 3. ภูมิปัญญาท้องงถิ ่น ปราชญ์ชาวบ้านที ่มีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบ  
ความสำเร็จในงาน อาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ฯลฯ 
 4. สถานประกอบการต่าง ๆ สถานประกอบการวิชาชีพอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม  
หน่วยงานวิจัยในท้องถิ่น  ซึ่งให้บริการความรู้  ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานและวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
ท้องถิ่น 
 5. สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  อุทยานแห่งชาติ  สวนสัตว ์พิพิธภัณฑ์  
สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช 
 7. สื่ออีเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดี – รอม วีซีดี วีดีทัศน์ CAI   Online ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

อภิธานศัพท์ 

สาระที่  1   การดำรงชีวิตและครอบครัว 
กระบวนการกลุ่ม    

 กระบวนการในการทำงานกลุ่ม  มีขั้นตอน ดังนี้  การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  การกำหนดเป้าหมาย  
หรือวัตถุประสงค์ของงาน  วางแผนการทำงาน  แบ่งงานตามความสามารถ 
ของแต่ละบุคคล  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  ประเมินผล  และปรับปรุงการทำงาน 

การดำรงชีวิต    

 เป็นการทำงานในชีวิตประจำวันเพ่ือช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วย              
งานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์   งานธุรกิจ  และงานอ่ืน ๆ 

การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต    

 เป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว               
และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด 
ความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ 
ของตนเอง 

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในการทำงาน    

 ประกอบด้วย  ความซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ   
ตรงเวลา  รอบคอบ  ปลอดภัย  คุ้มค่า   ยั่งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช่วยเหลือตนเอง 
ทำงานบรรลุเป้าหมาย  ทำงานถูกวิธี  ทำงานเป็นขั้นตอน   ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มี
ประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา     

เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน             
การสังเกต  การวิเคราะห์   การสร้างทางเลือก   และการประเมินทางเลือก 

ทักษะการจัดการ   

 ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทำงานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทำงานเป็น
กลุ่ม)  เพ่ือให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

ทักษะกระบวนการทำงาน     
 การลงมือทำงานด้วยตนเอง  โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการทำงาน              
เป็นรายบุคคล  และการทำงานเป็นกลุ่ม  เพื่อให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่   
การวิเคราะห์งาน  การวางแผนในการทำงาน  การปฏิบัติงาน  และการประเมินผลการทำงาน 
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ทักษะการทำงานร่วมกัน     

 การทำงานเป็นกลุ่ม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน           
ได้ทำงานอย่างมีกระบวนการตามข้ันตอนการทำงาน  และฝึกหลักการทำงานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม  มีทักษะในการฟัง - พูด  มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน  สรุปผล  และนำเสนอรายงาน 

ทักษะการแสวงหาความรู้    

 วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา 
นั้น ๆ ได้แก่  การศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม การสังเกต  การสำรวจ  และการบันทึก 

 

สาระที่ 2    การอาชีพ 
การจำลองอาชีพ   

 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทำให้เสมือนจริง  เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะการทำงานอาชีพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เช่น 
การจัดนิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ 

การประเมินทางเลือกอาชีพ   

 เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้ม                  
ด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน  ที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ  
ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ  

การอาชีพ    

 เป็นสาระท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม            
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง                 
ในการประกอบอาชีพ 

 
ทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ   
 ประกอบด้วย   ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   
ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้ 
 

ประสบการณ์ในอาชีพ     

 เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองถนัดและ
สนใจ 
 

สถานการณ์แรงงาน   

 ประกอบด้วย  การมีงานทำ  การจ้างงาน  การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม     ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

ที่     69 /256๕             
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย พ.ศ.256๕ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560  เรือ่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เป็น
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  สอดคล้องกับ
ประเทศไทย 4.0 ในโลกศตวรรษที่ 21 และทัดเทียมกับนานาชาติ  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและ
ดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลก  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการดำเนินการ 
 1.1  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 1.2  นายอภิเดช แจ่มพงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางพิสมัย  ดอนสมจิตร  คร ู    กรรมการ 
 1.4  นางศรีอัมพร ศรีวิไสย  คร ู    กรรมการ 
 1.5  นายสมร สุดชารี   คร ู    กรรมการ 
 1.6  นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์  คร ู    กรรมการ 
 1.7  นายวชัรินทร์ แจ่มพงษ์  คร ู    กรรมการ 
 1.8  นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส  คร ู    กรรมการ 
 1.9  นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงศ์  คร ู    กรรมการ 
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 1.10  นางสุธิดา ศรีโสภา   คร ู  กรรมการ 
 1.11  นางสาวพูนทรัพย์ เพลินลาภ คร ู  กรรมการ 
 1.12  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 1.13  นางสาวชลิตตา ภูจริต  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.15 นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.16 นายธวัชชัย เครือศรี  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่

1. ทบทวนหลักสูตร วางแผนการปรับปรุง กำหนดรายละเอียดของหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
และแนวทางจัดโครงสร้างหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จุดเน้น กรอบสาระท้องถิ่น
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชน นักเรียน 

2.  จัดทำคู่มือหลักสูตร นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3.  จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการการเรียนรู้ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เพ่ือให้ทันกำหนดการเปิดใช้
ในภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 

4.  รายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนครู นักเรียนและห้องเรียน 

2.  คณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรฯ จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมและ
จัดทำรูปเล่ม 
 2.1  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  คร ู  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางศรีอัมพร  ศรีวิไสย  คร ู  รองประธานกรรมการ 
 2.3  นางรัตติกูล ภูมาตนา  คร ู  กรรมการ 
 2.4  นางสาวปัทมาภรณ์  พูลสมบัติ  คร ู  กรรมการ 
 2.5  นางวิรงรอง ศรีพอ   คร ู  กรรมการ 
 2.6  นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์  คร ู  กรรมการ 
 2.7  นางชุติมา กำนาดี   คร ู  กรรมการ 
 2.8  นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงศ์  คร ู  กรรมการ 

2.9  นางสาวชลิตตา ภูจริต  คร ู  กรรมการ 
2.10  นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส  คร ู  กรรมการ 
2.11  นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ คร ู  กรรมการ 
2.12  นางสาวสุทธิดา ศรีขอดเขต  คร ู  กรรมการ 
2.13  นายสมร สุดชารี   คร ู  กรรมการ 
2.14  นางนวลผจง ภูจอมรัตน์  คร ู  กรรมการ 
2.15  นางรัตนภรณ์ บุญล้อม  คร ู  กรรมการ 
2.16  นายวัชรินทร์ แจ่มพงษ์  คร ู  กรรมการ 
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2.17 นายเฉลิมชัย ภูครองนาค  คร ู  กรรมการ 
2.18  นางสุธิดา ศรีโสภา   คร ู  กรรมการ 
2.19  นางสาวนภารัตน์ หวังสุขกลาง คร ู  กรรมการ 
2.20  นายธวัชชัย เครือศรี  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
2.21 นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่   
1.  จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 

1.1  โครงสร้างหลักสูตร 
1.2  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
1.3  หลักสูตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ประจำปีการศึกษา 2563 
1.4  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 
1.5  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในสาระต่าง ๆ เช่น สาระหน้าที่
พลเมือง ภาษาจีน วิชาเกี่ยวกับมาตรฐานสากล รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS) และ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เป็นต้น 

 2.  รวบรวมข้อมูลจากการปรับปรุงหลักสูตร รายวิชา คำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดจากกลุ่มสาระต่าง ๆจากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี ้ จัดทำรูปเล่ม นำเสนอคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ และประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 
3.  คณะกรรมการการเงิน  
 3.1  นายสุชาติ แวงโสธรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 3.2  นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน์  คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3.3  นางสุนันทา ครองยุทธ  คร ู   กรรมการ 
 3.4  นายทรงสิทธิ์ ทองจรัส  คร ู   กรรมการ 
 3.5  นางสาวเกศสุดา มงคลศิลป์  คร ู   กรรมการ 
 3.6  นางดาวรุ่ง ประสงค์สินธุ์  คร ู   กรรมการ 
 3.7  นางอารมย์ มาเบ้า   เจ้าหน้าที่ฯ กรรมการและเลขานุการ 
 3.8  นางกนกวรรณ ภูมิทิวนนท์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
 เบิกจ่ายงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  รับผิดชอบเพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ตามท่ีได้กำหนดไว้ทุกประการ 

สั่ง ณ วันที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2563 

 
                                       (นายสุชาติ แวงโสธรณ์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 



๖๐ 

 

 

คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
 1. นายสุชาติ   แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 2. นายอภิเดช   แจ่มพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
  
คณะทำงาน 
  1. นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร 
  2. นางสุจิรา   พัฒนาสกุลวงษ์ 
  3. นางสาวชลิตตา  ภูจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 

 
 
 
 


