
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

บทน า 
  

 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัศรีวิเทศสังฆาราม ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้กรอบและแนวทางท่ี
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ไดว้างไวโ้ดยให้ทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนร่วมใน
การก าหนดทิศทางการพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัเพื่อสนองเจตนารมยข์องหลกัสูตรแกนกลางท่ีมุ่งเนน้ให้
เด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพด้านความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 

ความส าคญัของสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระท่ีมุ่งพัฒนาให้ผู ้เรียน                      
มีความรู้  ความเข้าใจ   มีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง     
สามารถน าความรู้เก่ียวกบัการด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการท างาน            
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุข   

สาระส าคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวม  
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ       
การศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระส าคญั  ดงัน้ี   

 การด ารงชีวิตและครอบครัว    เป็นสาระเก่ียวกบัการท างานในชีวิตประจ าวนั             
การช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม   
เน้นการปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้คน้พบความสามารถ                
ความถนดั  และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระเก่ียวกับการพฒันาความสามารถของ
มนุษยอ์ยา่งสร้างสรรค ์  โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยี  สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ วิธีการ  
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด ารงชีวติ 



 ๒ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การติดต่อส่ือสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ  การแกปั้ญหาหรือ          
การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 การอาชีพ    เป็นสาระเก่ียวกับทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคญัของ
คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยีไดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที ่๑      การด ารงชีวติและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง ๑.๑                เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์ มีทกัษะกระบวนการท างาน    
                              ทกัษะการจดัการ   ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   ทกัษะการท างานร่วมกนั และ 
                              ทกัษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการท างาน     มีจิต 
                              ส านึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม   เพื่อการด ารงชีวติและ 
                              ครอบครัว  
สาระที่  ๒     การออกแบบและเทคโนโลยี   
มาตรฐาน ง ๒.๑  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้

หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม   ส่ิงแวดลอ้ม  และมีส่วนร่วมในการ
จดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

สาระที่ ๓    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
มาตรฐาน ง ๓.๑     เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล  
                               การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแกปั้ญหา  การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
      ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
สาระที่  ๔     การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง ๔.๑  เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้ 
                              เทคโนโลยเีพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 
 
 
 

 
 

 



 ๓ 

วสัิยทศัน์ 

 
การจดักระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน

ทุกคนมีความรู้  ทกัษะและกระบวนการท างาน รู้จกัการแกปั้ญหา การจดัการอยา่งเป็นระบบ มีระเบียบ 
มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  
มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีนิสัยรักการท างาน เห็นคุณค่าของ
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน รู้จกัใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งประหยดัและคุม้ค่า สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และน าเสนอผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค ์
สามารถน าความรู้ไปบูรณาการกบัการด าเนินงานในชีวิตประจ าวนัได้  มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเอง ตามศกัยภาพของตนเอง  

หลกัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัศรีวิเทศสังฆาราม   ไดใ้ชห้ลกัการพฒันาหลกัสูตรตามแบบ
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
              ๑.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้     
เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐาน ของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

๒.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

๓.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา    
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

๔. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดั           
การเรียนรู้ 

๕.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
๖.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

 

 

 

 



 ๔ 

จุดหมาย 

             หลกัสูตรสถานศึกษามีความมุ่งหมายในการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

๑.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใช้เทคโนโลยี  และมี
ทกัษะชีวติ  

๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิตและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ว ัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษ์และพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข     

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 หลกัสูตรสถานศึกษามุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
สมรรถนะส าคญั ๕ ประการ คือ 

 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน        
ต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 



 ๕ 

 ๔. ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสาร 
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 

 คุณลกัษณะของผู้เรียนที่พงึประสงค์ 
 หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัศรีวิเทศสังฆาราม มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก   ดงัน้ี 

๑.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง  การปฏิบติัตนเป็นคนดีในสังคม มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

๒.  ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง  ปฏิบติัตนอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งกาย  วาจา ใจ   
๓.  มีวนัิย หมายถึง ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องโรงเรียน  ครอบครัวชุมชน และกิจกรรมใน

หอ้งเรียน เช่น  สมุดงาน   ช้ินงาน  สะอาดเรียบร้อยปฏิบติัตนอยูใ่นขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหร่้วมกนั  ทุก
คร้ัง 

๔. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความกระตือรือร้นในการเรียน  รู้จกัใชเ้วลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสามารถถ่ายทอดเผยแพร่ องค์
ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้น   

๕. อยู่อย่างพอเพยีง หมายถึง  มีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง รู้จกัการด ารงชีวติใหมี้คุณค่า 
๖.  มุ่งมั่นในการท างาน หมายถึง มุ่งมัน่ท างานอยา่งรอบคอบ จนประสบผลส าเร็จ 
๗.  รักความเป็นไทย หมายถึง มีความตระหนกัเห็นคุณค่าของความเป็นไทย และมีเจตคติท่ีดี  

รักษาเอกลกัษณ์ ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณี 

              ๘.  มีจิตสาธารณะ หมายถึงมีความส านึกและมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม 
และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข   

 

 

 

 



 ๖ 

 

คุณภาพผู้เรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ 

 เขา้ใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วสัดุ อุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการท างาน                           
ท่ีกระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยดั  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจประโยชน์ของส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีความคิดในการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการอยา่งมีความคิดสร้างสรรค์  มีทกัษะในการสร้างของเล่น  ของใชอ้ยา่งง่าย  โดยใช้
กระบวนการเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง  ๒  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์อยา่งถูกวิธี  เลือกใช้
ส่ิงของเคร่ืองใช ้ในชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีการจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยการน ากลบัมาใชซ้ ้ า    

 เขา้ใจและมีทกัษะการคน้หาขอ้มูลอย่างมีขั้นตอน การน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะต่าง ๆ 
และวธีิดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จบช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ 

 เข้าใจการท างานและปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจดัการ ทักษะ                  
การท างานร่วมกนั ท างานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลกัษณะนิสัยการท างานท่ีขยนั 
อดทน รับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์มีมารยาท และมีจิตส านึกในการใชน้ ้า ไฟฟ้าอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 

   เขา้ใจความหมาย  วิวฒันาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลย ี
มีความคิดในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการอย่างหลากหลาย  น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไปประยุกต์ในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภยั โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลย ีไดแ้ก่ ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง ๓  มิติ หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนั
อยา่งสร้างสรรคต่์อชีวติ สังคม และมีการจดัการเทคโนโลยดีว้ยการแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 
  เขา้ใจหลกัการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ มีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล เก็บรักษา 
ข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างช้ินงานอย่างมีจิตส านึกและ
รับผดิชอบ 

   รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพนัธ์กบั
อาชีพ  



 ๗ 

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

     เขา้ใจกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทกัษะ                     
การแสวงหาความรู้ ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาและทกัษะการจดัการ มีลักษณะนิสัยการท างาน                  
ท่ีเสียสละ  มีคุณธรรม  ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลและถูกตอ้ง และมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน  ทรัพยากร  
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
     เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค ์                   
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี  อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อน าไปสู่การสร้างช้ินงาน
หรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม 
ส่ิงแวดล้อม และมีการจดัการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีไม่มี
ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

     เข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของการส่ือสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธี
แกปั้ญหา  หรือการท าโครงงานดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทกัษะการคน้หาขอ้มูล  
และการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชค้อมพิวเตอร์   ใน
การแกปั้ญหา สร้างช้ินงานหรือโครงงานจากจินตนาการ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองาน 

   เขา้ใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคญัของการประกอบอาชีพ 
วธีิการหางานท า คุณสมบติัท่ีจ  าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเขา้สู่อาชีพ มีทกัษะพื้นฐาน          
ท่ีจ  าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือก   ในการ
ประกอบอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัความรู้  ความถนดั และความสนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

 

โครงสร้างเวลาเรียนแกนกลาง 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
ระดบั

มธัยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

วทิยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สงัคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ 

(๔ นก.) 
๑๖๐ 
(๔นก.) 

๑๖๐ 
(๔นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓นก.) 

ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
(๒นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

(๒นก.) 
๘๐ 
(๒ นก.) 

๘๐ 
(๒ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๑๒๐ 
(๓ นก.) 

๒๔๐ 
(๖ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒ นก.) 

๘๘๐ 
(๒๒นก.) 

๑,๕๖๐ 
(๓๙ นก.) 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๓๖๐ 
รายวชิา / กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาจดัเพ่ิมเติม          

ตามความตอ้งการและจุดเนน้ 
 

ปีละไม่เกิน ๔๐ ชัว่โมง ปีละไม่เกิน ๒๐๐ ชัว่โมง 
ไม่นอ้ยกวา่ 
๑,๕๖๐
ชัว่โมง 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชัว่โมง/ปี ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ชัว่โมง/ปี 
รวม ๓  ปี 
ไม่นอ้ยกวา่ 
 ๓,๖๐๐ 
ชัว่โมง 

การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติมด าเนินการ ดงัน้ี 
ระดับประถมศึกษา  สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดต้าม

ความเหมาะสม  ทั้งน้ี ตอ้งมีเวลาเรียนรวมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผูเ้รียน
ตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัท่ีก าหนด    

ระดับมัธยมศึกษา   ตอ้งจดัโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดและสอดคลอ้ง
กบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  

ส าหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ใหจ้ดัเป็นรายวชิาเพิ่มเติม 
หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัความพร้อม จุดเนน้ของสถานศึกษาและเกณฑ์
การจบหลกัสูตร  เฉพาะระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ สถานศึกษาอาจจดัให้เป็นเวลาส าหรับสาระ   
การเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

 



 ๙ 

โครงสร้างเวลาเรียน 

 หลกัสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ีก าหนดกรอบโครงสร้างเวลา
เรียน ดงัน้ี 

 

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยพีืน้ฐาน 

 

 

ระดับช้ัน ช่ือรายวชิา เวลา (ช่ัวโมง/ปี) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ง ๑๑๑๐๑    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๒ ง ๑๒๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๓  ง ๑๓๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๔  ง ๑๔๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๕ ง ๑๕๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี๖ ง ๑๖๑๐๑   การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๑ ง ๒๑๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ 

ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 
๔๐ 

๔๐ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๒ ง ๒๒๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ 

ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 

๔๐ 

๔๐ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี๓ ง ๒๓๑๐๑  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑ 

ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 
 

๔๐ 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน  ตัวช้ีวดั 

และสาระการเรียนรู้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่   ๑      การด ารงชีวติและครอบครัว   

มาตรฐาน ง  ๑. ๑      เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์  มีทกัษะกระบวนการท างาน  ทกัษะ                
การจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา  ทกัษะการท างานร่วมกนั  และทกัษะ           
การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลกัษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.  ๔  ๑. อธิบายเหตุผลในการท างานใหบ้รรลุ

เป้าหมาย 
 ๒. ท างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้              
อยา่งเป็นขั้นตอน ดว้ยความขยนั อดทน
รับผดิชอบ และซ่ือสัตย ์
 ๓. ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาท                          
ในการท างาน 
 ๔.ใชพ้ลงังานและทรัพยากร                         
ในการท างานอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 

   การท างาน    เช่น 
-  การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั   
-  การจดัตูเ้ส้ือผา้  โตะ๊เขียนหนงัสือ และ
กระเป๋านกัเรียน 

-  การปลูกไมด้อก  หรือ ไมป้ระดบั 
-  การซ่อมแซมวสัดุ  อุปกรณ์  และ
เคร่ืองมือ 

-   การประดิษฐข์องใช ้ ของตกแต่งจาก
ใบตอง และกระดาษ 

-  การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั                       
   มารยาท  เช่น 

-  การตอ้นรับบิดามารดาหรือผูป้กครอง           
ในโอกาสต่าง ๆ   

-  การรับประทานอาหาร 
-  การใชห้อ้งเรียน  หอ้งน ้า  และหอ้งส้วม                

 
ป. ๕  ๑. อธิบายเหตุผลการท างานแต่ละ

ขั้นตอนถูกตอ้งตามกระบวนการท างาน 
 ๒. ใชท้กัษะการจดัการในการท างาน 
อยา่งเป็นระบบ ประณีต และมีความคิด
สร้างสรรค ์
 ๓.  ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาทใน                  
การท างานกบัสมาชิกในครอบครัว    
 ๔. มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและ

  ขั้นตอนการท างาน  เช่น 
-  การซ่อมแซม ซกั ตาก  เก็บ  รีด  พบั 
เส้ือผา้ 
-  การปลูกพืช 
-  การท าบญัชีครัวเรือน                   

  การจดัการในการท างาน   เช่น 
-  การจดัโตะ๊อาหาร  ตูอ้าหาร  ตูเ้ยน็  และ
หอ้งครัว 



 ๑๒ 

ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า                       
 
 

-  การท าความสะอาดห้องน ้าและหอ้งส้วม 
-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใชใ้นบา้น  
-  การประดิษฐข์องใช ้ของตกแต่งจากวสัดุ           
เหลือใชท่ี้มีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  

-  การจดัเก็บเอกสารส าคญั 
-  การดูแลรักษาและใชส้มบติัส่วนตวั                  
สมาชิกในครอบครัว  และส่วนรวม                       

  มารยาท    เช่น 
-  การท างานกบัสมาชิกในครอบครัว                        

ป. ๖  ๑. อภิปรายแนวทางในการท างานและ
ปรับปรุงการท างานแต่ละขั้นตอน 
 ๒. ใชท้กัษะการจดัการในการท างาน 
และมีทกัษะการท างานร่วมกนั 
 ๓. ปฏิบติัตนอยา่งมีมารยาท                    
ในการท างานกบัครอบครัวและผูอ่ื้น 

  การท างานและการปรับปรุงการท างาน   
เช่น 

-  การดูแลรักษาสมบติัภายในบา้น 
-  การปลูกไมด้อก หรือ ไมป้ระดบั  หรือ              
ปลูกผกั หรือเล้ียงปลาสวยงาม 

-  การบนัทึกรายรับ – รายจ่ายของหอ้งเรียน 
-  การจดัเก็บเอกสารการเงิน                             

  การจดัการในการท างานและทกัษะการ
ท างานร่วมกนั   เช่น 
-  การเตรียม ประกอบ จดัอาหาร ใหส้มาชิก                        
ในครอบครัว 

-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใชใ้นบา้น 
-  การประดิษฐข์องใช ้ ของตกแต่งให้
สมาชิก        ในครอบครัว  หรือเพื่อน ใน
โอกาสต่าง ๆ                        

   มารยาท   เช่น 
-   การท างานกบัสมาชิกในครอบครัวและ

ผูอ่ื้น                       
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

สาาระที่   ๒      การออกแบบและเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง  ๒. ๑  เขา้ใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้
หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้
เทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อชีวิต  สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดั                             
การเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ป.  ๔ - - 
ป. ๕ ๑.  อธิบายความหมายและ

วิว ัฒนาการของ เทคโนโลยี  
 ๒. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้าม                
ความสนใจอยา่งปลอดภยั                     
โดยก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล  เลือกวธีิการ 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง  ๓ มิติ ลงมือสร้าง และ
ประเมินผล 
 ๓. น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไปประยกุตใ์นการสร้าง
ส่ิงของเคร่ืองใช ้
 ๔. มีความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งนอ้ย            
๒ ลกัษณะ ในการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการ 
 ๕. เลือกใชเ้ทคโนโลยใีน
ชีวติประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อ 

ชีวติ สังคม และมีการจดัการส่ิงของ
เคร่ืองใชด้ว้ยการแปรรูป                      
แลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ 

 ความหมายของเทคโนโลยี คือการน าความรู้ 
ทกัษะ และทรัพยากรมาสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ 
ผลิตภณัฑห์รือวธีิการ โดยผา่นกระบวนการ
เพื่อแกปั้ญหา  สนองความตอ้งการหรือ                
เพิ่มความสามารถในการท างาน ของมนุษย ์

 เทคโนโลยมีีท่ีมาท่ีแตกต่างกนัและ                          
มีการพฒันาเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เรียกวา่
ววิฒันาการ  การศึกษาววิฒันาการเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันา 

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ อยา่งเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการ รวบรวม
ขอ้มูล  เลือกวธีิการ ออกแบบ  โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ ก่อนลงมือสร้าง  
และประเมินผล ท าใหผู้เ้รียนท างานอยา่งเป็น
กระบวนการ  
 ภาพร่าง  ๓ มิติหรือภาพ  ๓ มิติ  ประกอบดว้ย 
    ดา้นกวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง เป็นการถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

 ทกัษะการสร้างช้ินงาน  เป็นการฝึกฝนใน              
การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ  สร้างช้ินงาน                       
จนสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ท าให้เกิดความสามารถพื้นฐาน               
ในการสร้างช้ินงาน  

 ความคิดสร้างสรรคมี์ ๔ ลกัษณะ ประกอบดว้ย
ความคิดริเร่ิม ความคล่องในการคิด ความยดืหยุน่



 ๑๔ 

ในการคิด  และความคิดละเอียดลออ 
 การเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งสร้างสรรคเ์ป็น                       
การเลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัชีวิต  
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใชเ้ทคโนโลยี
พลงังานแสงอาทิตย ์ 

 การจดัการส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยการแปรรูปแลว้                 
น ากลบัมาใชใ้หม่ เป็นส่วนหน่ึงของ
เทคโนโลยสีะอาด 

 
ป.  ๖  ๑. อธิบายส่วนประกอบของระบบ

เทคโนโลย ี
 ๒. สร้างส่ิงของเคร่ืองใชต้ามความ
สนใจ อยา่งปลอดภยั โดยก าหนด
ปัญหา หรือความตอ้งการ รวบรวม
ขอ้มูล เลือกวธีิการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  
หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสร้าง และ 
ประเมินผล 
 ๓. น าความรู้และทกัษะการสร้าง
ช้ินงานไป ประยกุตใ์นการสร้าง
ส่ิงของเคร่ืองใช ้
 

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

 การสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้ อยา่งเป็นขั้นตอน
ตั้งแต่ก าหนดปัญหา หรือความตอ้งการ 
รวบรวมขอ้มูล เลือกวธีิการ ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือ
แผนท่ีความคิด  ก่อนลงมือสร้าง และ
ประเมินผล ท าใหผู้เ้รียนท างานอยา่งเป็น
กระบวนการ 

 ภาพร่าง  ๓ มิติ  ประกอบดว้ย  ดา้นกวา้ง                
ดา้นยาว  และดา้นสูง เป็นการถ่ายทอด
ความคิดหรือจินตนาการ 

 แผนท่ีความคิด เป็นการล าดบัความคิดใหเ้ห็น
เป็นขั้นตอน  และเป็นการถ่ายทอดความคิด 

หรือจินตนาการรูปแบบหน่ึง 
 ทกัษะการเจาะ เป็นความสามารถพื้นฐานใน
การสร้างช้ินงานอีกดา้นหน่ึง  ซ่ึงเกิดจากการ
ฝึกฝนจนสามารถปฏิบติังานไดค้ล่องแคล่ว 
รวดเร็ว 

 
 
 



 ๑๕ 

สาระที ่ ๓     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรฐาน ง ๓. ๑   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล             
การเรียนรู้   การส่ือสาร   การแกปั้ญหา การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๔  ๑. บอกช่ือและหนา้ท่ีของอุปกรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

   อุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น  
-  กลอ้งดิจิทลั  ท าหนา้ท่ี  บนัทึกภาพ 
-   สแกนเนอร์  ท าหนา้ท่ี สแกนขอ้ความ
หรือภาพท่ีอยูใ่นรูปส่ิงพิมพใ์หอ้ยู ่                  
ในรูปขอ้มูลดิจิทลั      

-  แผน่ซีดี  ท าหนา้ท่ี  เก็บขอ้มูล      
 ๒. บอกหลกัการท างานเบ้ืองตน้ของ
คอมพิวเตอร์  
     

   หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์            
มีดังน้ี  รับข้อมูลเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้า
แลว้ส่งขอ้มูลไปจดัเก็บไวย้งัหน่วยความจ า  
จากนั้นส่งขอ้มูลไปยงัหน่วยประมวลผลเพื่อ
ผ่านกระบวนการค านวณและเปรียบเทียบ
ให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  ผลลัพธ์ ท่ีได ้          
จะถูกส่งไปยงัหน่วยแสดงผล 

   การจดัประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามหลกัการท างานเบ้ืองตน้ เช่น 
 -   อุปกรณ์รับขอ้มูล   เช่น  เมาส์  แผงแป้น

อกัขระ 
 -   อุปกรณ์ประมวลผล   ไดแ้ก่  ซีพีย ู
 -  อุปกรณ์แสดงผล  เช่น จอภาพ   ล าโพง    

เคร่ืองพิมพ ์
 
 
 
 

 

 

 



 ๑๖ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๔ 
(ต่อ) 

 ๓. บอกประโยชน์และโทษจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

   ประโยชน์จากการใชง้านคอมพิวเตอร์    
-   ใชส้ร้างงาน  เช่น  จดัท ารายงาน                

สร้างงาน  น าเสนอ 
-   ใชติ้ดต่อส่ือสารและคน้หาความรู้   เช่น              

ส่ง  e-mail   คน้หาขอ้มูล   ศึกษา
บทเรียน  

-   ใชเ้พื่อความบนัเทิง  เช่น เล่นเกม         
ฟังเพลง  ดูภาพยนตร์  ร้องเพลง 

   โทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ 
-    ต่อร่างกาย  เช่น การใชค้อมพิวเตอร์

ติดต่อกนัเป็นเวลานานเป็นผลเสียต่อ
สุขภาพ 

-    ต่อสังคม  เช่น การถูกล่อลวง  
          การสูญเสีย   ความสัมพนัธ์กบัครอบครัว 

 ๔. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การท างาน   
 

   ประเภทของซอฟตแ์วร์  ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์
ระบบ และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์

   การใชง้านระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
เบ้ืองตน้ เช่น การสร้าง  ลบ  เปล่ียนช่ือ              
ยา้ยแฟ้มและโฟลเดอร์ 

  ๕. สร้างภาพหรือช้ินงานจาก
จินตนาการโดยใชโ้ปรแกรมกราฟิกดว้ย
ความรับผดิชอบ 

   การใชโ้ปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน  เช่น          
การวาดภาพ  การระบายสี  การพิมพข์อ้ความ 

   การสร้างภาพหรือช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรม
กราฟิก  เช่น  การวาดภาพประกอบการเล่า
นิทาน  โดยไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น                
ใชค้  าสุภาพและไม่สร้างความเสียหาย              
ต่อผูอ่ื้น 

ป. ๕ 
 

๑. คน้หา  รวบรวมขอ้มูลท่ีสนใจ  และ
เป็นประโยชน์จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ    
ท่ีเช่ือถือไดต้รงตามวตัถุประสงค ์  
 

   การด าเนินการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตาม
วตัถุประสงคมี์ขั้นตอนดงัน้ี   

     -   ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการ
ของส่ิงท่ีสนใจเพ่ือก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 



 ๑๗ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   -  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีมี                   
ความน่าเช่ือถือ  

    - ก าหนดหวัขอ้ของขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา               
เตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการคน้หา 
บนัทึก และเก็บขอ้มูล  

    -   คน้หาและรวบรวมขอ้มูล  
    -   พิจารณา เปรียบเทียบ ตดัสินใจ 
    -  สรุปผลและจดัท ารายงานโดยมีการอา้งอิง         

แหล่งขอ้มูล 
    -   เก็บรักษาขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้านต่อไป   

 ๒. สร้างงานเอกสารเพื่อใชป้ระโยชน์
ในชีวติประจ าวนัดว้ยความรับผดิชอบ 
 

   การใชซ้อฟตแ์วร์ประมวลค าขั้นพื้นฐาน    
     เช่น การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  
เอกสารการบนัทึกงานเอกสาร   

   การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บตัรอวยพร    
ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอา้งอิง
แหล่งขอ้มูล ใชค้  าสุภาพ และ ไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูอ่ื้น 

ป. ๖  ๑. บอกหลกัการเบ้ืองตน้ของการ
แกปั้ญหา 

   หลกัการเบ้ืองตน้ของการแกปั้ญหา  
     -   พิจารณาปัญหา 
     -   วางแผนแกปั้ญหา 
     -   แกปั้ญหา 
     -   ตรวจสอบและปรับปรุง 

 ๒. ใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล 
 

   การใชค้อมพิวเตอร์ในการคน้หาขอ้มูล  
เช่น คน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
คน้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต  คน้หาขอ้มูล
จากซีดีรอม 

 ๓. เก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ใน
รูปแบบต่างๆ 

   การเก็บรักษาขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ  
-   ส าเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 
-   ส่ือบนัทึก   เช่น เทป แผน่บนัทึก ซีดีรอม   
     หน่วยความจ าแบบแฟลช 
 

 
 



 ๑๘ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  ๔.น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบท่ีเหมาะสม                    
โดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยุกต ์
 

   การจดัท าขอ้มูลเพื่อการน าเสนอตอ้ง
พิจารณารูปแบบของขอ้มูลใหเ้หมาะสมกบั
การส่ือความหมายท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน 
เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ  

   การใชซ้อฟตแ์วร์น าเสนอ  เช่น  การสร้าง
สไลด ์ การตกแต่งสไลด ์การก าหนดเทคนิค
พิเศษในการน าเสนอ 

   การเลือกใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตใ์ห้
เหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ เช่น   
น าเสนอรายงานเอกสารโดยใชซ้อฟตแ์วร์                  
ประมวลค า  น าเสนอแบบบรรยายโดยใช้
ซอฟตแ์วร์น าเสนอ 

 ๕. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน
จากจินตนาการหรืองานท่ีท าใน
ชีวติประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึก  และ
ความรับผดิชอบ 

   การสร้างช้ินงานตอ้งมีการวางแผนงาน
และการออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์ 

 ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน  เช่น             
แผน่พบั  ป้ายประกาศ  เอกสารแนะน า
ช้ินงาน  สไลดน์ าเสนอขอ้มูล โดยมี                
การอา้งอิงแหล่งขอ้มูล ใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น ใชค้  าสุภาพ
และไม่สร้างความเสียหายต่อผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ๑๙ 

สาระที่   ๔        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  ๔. ๑    เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยี 
    เพื่อพฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. ๔  ๑.  อธิบายความหมายและความส าคญัของอาชีพ   ความหมายและความส าคญัของอาชีพ 

           
ป. ๕  ๑. ส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ         ใน

ชุมชน 
 ๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ 

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

  ความแตกต่างของอาชีพ   
-  รายได ้
-   ลกัษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ                 

  ขอ้ควรค านึงเก่ียวกบัอาชีพ 
-  ท  างานไม่เป็นเวลา 
-  การยอมรับนบัถือจากสังคม 
-  มีความเส่ียงต่อชีวติสูง               

ป. ๖  ๑.  ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ 
  ๒. ระบุความรู้  ความสามารถ   และคุณธรรมท่ี
สัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีสนใจ 
 
 
 

  การส ารวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทกัษะ 

  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น 
-  ความซ่ือสัตย ์
-  ความขยนั  อดทน 
-   ความยติุธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                
 



 ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลย ี

(รายวชิาพืน้ฐาน) 

 

 

 
 



 ๒๑ 

ค าอธิบายรายวชิา  
รายวชิา การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         ภาคเรียนท่ี 1-2  
รหสัวชิา ง............................. เวลา  80  ชัว่โมง/ปี  
*************************************************************************************** 
 ศึกษา  วิเคราะห์  เหตุผลในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยท างานตามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเป็น
ขั้นตอนกระบวนการท างาน  ดว้ยความขยนั  อดทน  รับผิดชอบ และซ่ือสัตยเ์พื่อเตรียมเขา้สู้ประชาคมอาเซียน   
เขา้ใจและปฏิบติังานโดยใชพ้ลงังานและทรัพยากรอย่างประหยดั  และคุม้ค่า  ปฏิบติัตนอย่างมีมารยาทในการ
ท างาน   บอกความหมายและความส าคญัของอาชีพ   
 บอกช่ือและหน้าท่ีของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลกัการท างานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์  ใช้
กระบวนการคิดวเิคราะห์เพื่อสรุปประโยชน์และโทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์
เพื่อการท างาน  น าความรู้และทักษะมาสร้างช้ินงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความ
รับผดิชอบ 
 โดยใชก้ระบวนการท างาน  กระบวนการปฏิบติั  กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการท างาน
กลุ่ม   
 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเขา้ใจ   สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการท างาน  
และน าความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั  มีความสามารถในการตดัสินใจ  มีจริยธรรม  คุณธรรม  
และค่านิยมท่ีเหมาะสม  และมีจิตส านึกในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 
 
 ตัวช้ีวดั 
 ง 1.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4 
 ง 3.1  ป.4/1  ป.4/2  ป.4/3  ป.4/4  ป.4/5 
 ง 4.1  ป.4/1  

  รวม 10    ตวัช้ีวดั 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 

    โครงสร้างรายวชิา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

 
ล าดบั

ที ่
ช่ือหน่วยการเรียน 

มาตรฐานการ

เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
สาระส าคญั 

เวลา 

(ช่ัวโมง)  

น า้หนัก

คะแนน 

1 จดัเกบ็เข้าทีม่ี

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

การจดัเก็บของใชส่้วนตวัและส่ิงของต่างๆ 
เขา้ท่ี จะท าใหส้ะดวกในการหยบิใชง้านและ
ช่วยท าใหบ้า้นเป็นระเบียบ 

7  

2 มารยาทงามน่ารู้ ง 1.1    ป.4/3 การปฏิบติัตามมารยาทในสงัคมจะท าใหทุ้ก
คนอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

5  

3 เคร่ืองมอืเกษตร 

น่ารู้ 

ง 1.1    ป.4/1 
            ป.4/2 

การใชแ้ละดูแลเคร่ืองมือเกษตรอยา่งถูกตอ้ง  
และเหมาะสม  จะท าใหก้ารท างานประสบ
ผลส าเร็จและปลอดภยัในการท างาน 

6  

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

ไมด้อก ไมป้ระดบัเป็นพืชท่ีปลูกไวเ้พื่อน ามา
ตกแต่งสถานท่ีใหส้วยงาม 

7  

5 งานช่างน่ารู้ ง 1.1    ป.4/1 

            ป.4/2 

            ป.4/4 

งานช่าง  เป็นงานท่ีเก่ียวกบัการดูแลรักษา       
การซ่อมแซมของใชใ้นบา้น  และเป็นการ
สร้างหรือประกอบของใชด้ว้ยตนเอง   การ
รู้จกั       วางแผนการท างานอยา่งเป็น
ขั้นตอน ดว้ย    ความขยนั อดทน รับผิดชอบ 
และซ่ือสตัย ์        จะส่งผลใหท้ างานได้
บรรลุเป้าหมาย 

9  

6 สร้างสรรค์งาน

ประดษิฐ์ 

ง 1.1    ป.4/1 

            ป.4/2 

            ป.4/4 

การท างานประดิษฐ ์ เป็นการน าวสัดุเหลือใช ้  
มาออกแบบ  ตกแต่ง  สร้างสรรคใ์หเ้ป็นของใช ้      
ของเล่น และของประดบัตกแต่ง  ในการท างาน
ควรค านึงถึงการใชพ้ลงังานและทรัพยากร       
ในการท างานอยา่งประหยดั และคุม้ค่า 

10  

7 อาชีพน่ารู้ ง 4.1    ป.4/1 
 

การประกอบอาชีพ  เป็นการท างานต่างๆ        
เพ่ือหารายไดม้าเล้ียงตนเองและครอบครัว              
ซ่ึงแต่ละอาชีพยอ่มมีประโยชน์ และ 

มีความส าคญัแตกต่างกนัไป 

6  



 ๒๓ 

 
ล าดบั
ที ่

ช่ือหน่วยการเรียน 
มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 

สาระส าคญั 
เวลา 

(ช่ัวโมง)  
น า้หนัก
คะแนน 

8 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ง 3.1    ป.4/1 
             

การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศควร
ศึกษาใหเ้ขา้ใจเพ่ือใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และเหมาะสม 

8  

9 คอมพวิเตอร์น่ารู้ ง 3.1    ป.4/2 
            ป.4/3 

คอมพิวเตอร์สามารถท างานไดต้ามความ
ตอ้งการของมนุษย ์โดยมนุษยจ์ะเป็นผูเ้ขียน
ค าสัง่หรือโปรแกรมใส่เขา้ไป แลว้ให้
คอมพิวเตอร์ท าตามค าสัง่นั้นอยา่งอตัโนมติั      
ซ่ึงการใชง้านคอมพิวเตอร์ ก็จะมีทั้ง
ประโยชน์และโทษต่อผูใ้ช ้

12  

10 การใช้
คอมพวิเตอร์ 

ง 3.1    ป.4/4 
            ป.4/5 

คอมพิวเตอร์มีระบบการปฏิบติัการต่างๆ 
มากมาย  เราจึงตอ้งรู้จกัวธีิใชง้านและใชง้าน
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ 

10  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๔ 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 



 ๒๕ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1 

วชิาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 งานบ้าน                            หน่วยการเรียนรู้ที ่1.1  จัดเกบ็เข้าทีม่รีะเบียบ 

เร่ือง  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว                 เวลา  4  ช่ัวโมง 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4 ภาคเรียนที ่ 1/2556      
 ช่ือผู้สอน  นายสมศักดิ์  ด าพลัวนั                                              โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม 
 

1.  สาระส าคญั/ความคดิรวบยอด 
การดูแลส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ของตนเอง จะท าใหส้ะดวกในการหยบิใชง้าน และช่วยท าใหบ้า้น 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

2.  ตัวช้ีวดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 ตัวช้ีวัด 

  ง 1.1       ป.4/1       อธิบายเหตุผลในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
          ป.4/2        ท  างานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นขั้นตอน ดว้ยความขยนั อดทน 
         รับผดิชอบ  และซ่ือสัตย ์

 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1) บอกวธีิดูแลรักษาของใชส่้วนตวั  เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายได ้
2) ดูแลรักษาของใชส่้วนตวั  เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายไดถู้กวธีิ 
  

3.  สาระการเรียนรู้ 
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) การท างานใหบ้รรลุเป้าหมายเป็นการท างานตามล าดบัอยา่งเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  
เช่น 

 - การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั 
2) ความขยนั  อดทน  รับผิดชอบ และซ่ือสัตย ์ เป็นคุณธรรมในการท างาน 

3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิน่ 
 - 
 
 



 ๒๖ 

4. สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  - ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
  - ทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  - กระบวนการวางแผนการท างาน 
  - กระบวนการท างานกลุ่ม 
  - กระบวนการปฏิบติั 
 

5. คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1.    มีวนิยั 
2.    ใฝ่เรียนรู้ 
3.    มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
 

6.   กจิกรรมการเรียนรู้  
(วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพนัธ์ และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก)  

  นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1.1  

 

 
 

 

1. ครูถามนกัเรียนเก่ียวกบัส่ิงของท่ีเป็นของใชส่้วนตวัวา่มีอะไรบา้ง   แลว้ใหน้กัเรียนช่วยกนับอก 
ช่ือส่ิงของ  ครูเขียนบนกระดาน  เม่ือครบแลว้ใหน้กัเรียนอ่านช่ือส่ิงของต่างๆ พร้อมกนั 

2. ใหน้กัเรียนช่วยกนับอกวา่  ส่ิงของต่างๆ เหล่าน้ี สามารถแยกออกเป็นประเภทไดอ้ยา่งไรบา้ง 
  แลว้ครูช่วยช้ีแนะใหน้กัเรียนเขา้ใจเบ้ืองตน้  ดงัน้ี 

- อุปกรณ์การเรียน                                                    
-     ของใชส่้วนตวั 
- ของเล่น 

 3. ใหน้กัเรียนศึกษาความรู้เร่ือง   การดูแลรักษาของใชส่้วนตวั ในหนงัสือเรียน   
 4. ใหน้กัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่งของใชส่้วนตวั แบ่งเป็นประเภทตามท่ีนกัเรียนไดศึ้กษา  ดงัน้ี 

ช่ัวโมงที ่1-2 



 ๒๗ 

-     ของเล่นต่างๆ 
-     ของใชต่้างๆ 
-     อุปกรณ์การเรียน 

5. ใหน้กัเรียนศึกษาวธีิการดูแลรักษาของใชส่้วนตวั  ในหนงัสือเรียน เพื่อสรุปความรู้เก่ียวกบัการดูแล
รักษาของใชส่้วนตวัท่ีนกัเรียนสามารถปฏิบติัได ้ 

 6. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4  คน เพื่อฝึกปฏิบติักิจกรรมตามท่ีก าหนดให ้ ดงัน้ี   
1)   ฝึกปฏิบติัการดูแลและเก็บรักษาของใชส่้วนตวั  แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติ 
  ท่ีหนา้ชั้นเรียน 
2)   ครูและเพื่อนกลุ่มอ่ืนช่วยกนัประเมินผลการปฏิบติังาน 

 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง
  เก่ียวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตวั เส้ือผา้ และเคร่ืองแต่งกายว่า การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  
  เป็นการท างานอย่างหน่ึงท่ีต้องรู้จกัขั้นตอนและวิธีการท า  เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุผล  และควรท า
  ด้วยความตั้งใจ  ขยนั  อดทน  และมีความรับผิดชอบ   ซ่ึงเป็นการฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมในการ
  ท างาน 
 

 
 

 1. นักเรียนร่วมกันบอกวิธีการดูแลเส้ือผา้ท่ีตนเองสวมใส่เพื่อไม่ให้สกปรก  และลดภาระในการซัก
  ของพอ่แม่ไดอ้ยา่งไร 
 2. ครูช่วยอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจถึงวธีิการดูแลเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกายของตนเอง  เพื่อให ้
  นกัเรียนเห็นความส าคญัและปลูกฝังใหเ้ป็นผูรั้กความสะอาด    
 3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิท กลุ่มละ 3 คน เพื่อแบ่งหน้าท่ีกันศึกษาความรู้ในหนังสือเรียน   
  ดงัน้ี 

-     สมาชิกคนท่ี 1   ศึกษาและสรุปความรู้เร่ือง การดูแลรักษาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
-     สมาชิกคนท่ี 2   ศึกษาและสรุปความรู้เร่ือง การท าความสะอาดเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 
-     สมาชิกคนท่ี 3   ศึกษาและสรุปความรู้เร่ือง การจดัเก็บเส้ือผา้ 

 4. เม่ือนักเรียนศึกษาและสรุปความรู้ในเร่ืองท่ีตนเองรับผิดชอบแล้ว ให้นักเรียนแลกเปล่ียนความรู้กัน
  ภายในกลุ่ม 
 5. ครูสรุปความรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย  และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
  ขอ้สงสัย  แลว้ครูอธิบายใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
 6. ใหน้กัเรียนท าใบงานท่ี 1.1 เร่ือง การดูแลรักษาเส้ือผา้ โดยอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดแลว้เขียนบอก 
  ขอ้ควรปฏิบติัท่ีเหมาะสมและบอกเหตุผล   
 7. เม่ือท าเสร็จ ครูและนกัเรียนช่วยกนัเฉลยค าตอบ 

ช่ัวโมงที ่3-4 



 ๒๘ 

7. การวดัและประเมนิผล 

วธีิการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 

ตรวจใบงานท่ี 1.1  ใบงานท่ี 1.1 ร้อยละ 60 ผา่นเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดบัคุณภาพ 2 ผา่นเกณฑ์ 
 
 
 

8. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 ส่ือการเรียนรู้ 

      1)    หนงัสือเรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ป.4 
      2)    ใบงานท่ี  1.1  เร่ือง การดูแลรักษาเส้ือผา้ 
 

 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1)    ผูป้กครอง 
2) เส้ือผา้  อุปกรณ์ของใชภ้ายในบา้น 
3) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
  http:// www.aksorn.com/lib/p/voc_01 (เร่ือง การลบรอยเป้ือนบนเส้ือผ้า) 

 
9.  บันทกึผลหลงัการสอน 
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
10.  ปัญหาและอุปสรรค 
 …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                            
                                                                                                      ลงช่ือ................................................. 

(นายสมศกัด์ิ  ด าพลัวนั) 
ผูส้อน 

http://www.aksorn.com/lib/p/voc_01


 ๒๙ 

11.  ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
                 

                               ลงช่ือ…………………………….……… 
                                                                                                     ( ..................................................... ) 
                                            หวัหนา้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

12.  ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
     

                                                    ลงช่ือ……………………….……….. 
                                                                                                 ( นายฐิติวฏัฏ ์   กล ่าจีน) 
                                                                                                              หวัหนา้กลุ่มงานบริหารงานวชิาการ 
 

13.  บันทกึผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…….. 
                                                                  

                                    ลงช่ือ.....................................................      
                            ( นายสมคิด    เพียรกิจ ) 
                                                                                                  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัศรีวิเทศสังฆาราม 
 
 

 
 
 
 



 ๓๐ 

ใบงานที ่1.1       การดูแลรักษาเส้ือผ้า 

ช่ือ ...........................................................................................  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4     เลขที ่ ................ 
 

ค าช้ีแจง  :  อ่านสถานการณ์ท่ีก าหนด แลว้เขียนบอกขอ้ควรปฏิบติัท่ีเหมาะสมและบอกเหตุผล   

 
 

 

 

 

 
 
 
 

นิวควร ....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
เพราะ ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
นทัควร ....................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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นาถควร ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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1) ถา้นิวเก็บเส้ือผา้ทุกตวั ทั้งท่ีสวมใส่แลว้ และยงัไม่ไดส้วมใส่ รวมกนั
 ไวใ้นตูเ้ส้ือผา้จนแน่นตู ้เส้ือบางตวัก็ยบัยูย่ี ่บางตวัก็เหมน็อบัมาก 

2) ถา้นทัไปเดินเล่นท่ีสวนสาธารณะ และก าลงัจะนัง่พกัท่ีเกา้อ้ี 
 ตวัหน่ึง แต่เกา้อ้ีตวันั้นมีรอยดินเลอะไปทัว่ 

3) ถา้นาถซกัเส้ือผา้ และตากจนแหง้แลว้ ซ่ึงเส้ือผา้นั้นมีทั้ง 
 ชุดนกัเรียน ชุดอยูก่บับา้น และกางเกงชั้นใน 



 ๓๑ 

ใบงานที ่1.1       การดูแลรักษาเส้ือผ้า 

ช่ือ ...........................................................................................  ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4     เลขที ่ ................ 
 

ค าช้ีแจง  :  อ่านสถานการณ์ท่ีก าหนด แลว้เขียนบอกขอ้ควรปฏิบติัท่ีเหมาะสมและบอกเหตุผล   
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เพราะ ......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
นทัควร ....................................................................................................................................................... 
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เพราะ ......................................................................................................................................................... 
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นาถควร ...................................................................................................................................................... 
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เพราะ ......................................................................................................................................................... 
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1) ถา้นิวเก็บเส้ือผา้ทุกตวั ทั้งท่ีสวมใส่แลว้ และยงัไม่ไดส้วมใส่ รวมกนั
 ไวใ้นตูเ้ส้ือผา้จนแน่นตู ้เส้ือบางตวัก็ยบัยูย่ี ่บางตวัก็เหมน็อบัมาก 

2) ถา้นทัไปเดินเล่นท่ีสวนสาธารณะ และก าลงัจะนัง่พกัท่ีเกา้อ้ี 
 ตวัหน่ึง แต่เกา้อ้ีตวันั้นมีรอยดินเลอะไปทัว่ 

3) ถา้นาถซกัเส้ือผา้ และตากจนแหง้แลว้ ซ่ึงเส้ือผา้นั้นมีทั้ง 
 ชุดนกัเรียน ชุดอยูก่บับา้น และกางเกงชั้นใน 

จัดเกบ็เส้ือผ้า โดยน าเส้ือผ้าท่ีสวมใส่แล้วไปใส่ไว้ในตะกร้าท่ีเตรียมซัก ส่วนเส้ือผ้าท่ียงั
ไม่ได้ใส่ให้พับหรือน าไปรีด แล้วแขวนไว้ให้เรียบร้อย 

ถ้าน าเส้ือผ้ามาเกบ็ไว้รวมกันจะท าให้เส้ือผ้ายบัยู่ ย่ี และเส้ือผ้าท่ียงัไม่ได้สวมใส่กจ็ะมีกล่ิน
เหมน็อับ 

ใช้ผ้าหรือกระดาษช าระเช็ดท าความสะอาดเก้าอีก่้อนนั่ง 

เป็นการป้องกันไม่ให้เส้ือผ้าเปรอะเป้ือน 

พับชุดอยู่บ้านและกางเกงช้ันใน แล้วจัดเกบ็ไว้ในตู้ เส้ือผ้า โดยแยกหมวดหมู่            
ส่วนชุดนักเรียนควรน าไปรีดก่อน แล้วน ามาแขวนไว้ในตู้ เส้ือผ้า 

จะท าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวกในการหยิบใช้ 



 ๓๒ 

          
 

ชั้น / ห้อง.......................................................................................................... กลุ่มท่ี........................................................................................... 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี .................................................................... กิจกรรม..................................................................................................... 

 

ค าช้ีแจง : ให ้ผู้สอน สงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มในระหวา่งเรียน ขณะปฏิบติักิจกรรม โดยให้ระดบัคะแนน
ลงในตารางท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้รียน 

 

        เกณฑ์การให้คะแนน 3     =    ดี  2     =     พอใช ้  1     =     ตอ้งปรับปรุง 
 

ข้อที่ พฤติกรรมทีสั่งเกต 
คุณภาพการปฏิบัติ 

3 2 1 

1 มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกนัก่อนท างาน    
2 มีการแบ่งหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสม และสมาชิกท างานตามหนา้ท่ี    
3 มีการปฏิบติังานตามขั้นตอน    
4 มีการใหค้วามช่วยเหลือกนั    
5 มีการเคารพกติกาของกลุ่ม    
6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น    
7 แสดงความคิดเห็นท่ีมีประโยชน์ต่อกลุ่ม    
8 มีความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี    
9 ร่วมมือกนัท างานจนส าเร็จ    

10 ผลงานมีความถูกตอ้งและเสร็จทนัเวลาก าหนด    
 
 

ลงช่ือ ................................................................................. ผูป้ระเมิน 
……………………. / …………………………………….. / …………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 แ       แบบสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
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การวดัและประเมนิผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๔ 

 

 

การวดัและประเมินผล 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ความส าคัญ 
     การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑  

เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้และพฒันาการดา้นต่างๆ ของผูเ้รียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ /ตวัช้ีวดั ของหลกัสูตร น าผลไปปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้และใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการตดัสิน
ผลการเรียน  โดยมีองคป์ระกอบของการวดัผลและประเมินการเรียนรู้ท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ไดก้ าหนด จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณ,กษณะอนัพึงประสงค ์และมาตรฐาน
การเรียนรู้ไวเ้ป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก  ก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั          
ท่ีก าหนดในสาระการเรียนรู้  ๘   กลุ่มสาระ     มีความสามารถดา้นการอ่าน คิด วเิคราะห์และเขียน มีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคแ์ละเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

การวัดและประเมินผลรายกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผูส้อนวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ผูเ้รียนตามตวัช้ีวดัในรายวิชาพื้นฐาน  และตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม ตามท่ีก าหนดไวใ้น
หน่วยการเรียนรู้   ใช้วิธีการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย จากแหล่งขอ้มูลหลาย ๆ       แหล่ง เพื่อให้ไดผ้ล
การประเมินท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู ้เรียนโดยการวดัและประเมินผลการเรียนรู้            
อย่างต่อเน่ืองไปพร้อมกบัการจดัการเรียนการสอนโดยสังเกตพฒันาการและความประพฤติของผูเ้รียน สังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม  การประเมินตามสภาพจริง เช่นการประเมินการปฏิบติังาน การประเมิน
จากโครงงาน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน เป็นตน้  ควบคู่กบัการใชก้ารทดสอบแบบต่างๆ อยา่งสมดุลและ
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้  ด้านทกัษะ และด้านเจตคติ  โดยให้ความส าคญักับการประเมินผลระหว่างเรียน
มากกวา่การประเมินปลายปี/ปลายภาค และใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการประเมินการเล่ือนชั้นและการจบการศึกษา 

และเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพผูส้อนตอ้งตรวจสอบความรู้ความสามารถท่ีแสดง
พฒันาการของผูเ้รียนอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง และผูเ้รียนต้องรับผิดชอบและตรวจสอบความก้าวหน้า             
ของตนเองอยา่งสม ่าเสมอเช่นกนั หน่วยการเรียนรู้เป็นส่วนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนใชต้รวจสอบยอ้นกลบัว่าผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้หรือยงัการประเมินในระดบัชั้นเรียนตอ้งอาศยัทั้งผลการประเมินย่อยเพื่อพฒันาการประเมิน
ผลรวมเพื่อสรุปผลการเรียนรู้เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้และจบรายวชิา 
              วิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการเรียนรู้ท่ีวางไวค้วรมีแนวทาง
ดงัต่อไปน้ี 

          ๑. ตอ้งวดัทั้งความรู้   ความคิด ความสามารถ ทกัษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม
รวมทั้งโอกาสในการเรียนของผูเ้รียน 



 ๓๕ 

                ๒. วิธีการวดัผลและประเมินผล ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรี/ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้                 
ท่ีก าหนดไว ้
                 ๓.ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัผลและประเมินผลตามความเป็นจริงและตอ้งประเมินผลภายใต้
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่
                 ๔.ผลการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งน าไปสู่การแปลผลและลงขอ้สรุปท่ีสมเหตุ  
สมผล 
                 ๕. การวดัผลตอ้งเท่ียงตรงและเป็นธรรม ทั้งดา้นของวธีิการวดั  โอกาสของการประเมิน 

วตัถุประสงค์ของการวดัในรายวชิา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. เพื่อวนิิจฉยัความรู้ ความสามารถ ทกัษะกระบวนการ เจตคติ คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมของ

ผูเ้รียนและเพื่อส่งเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

๒. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัใหแ้ก่ตวัผูเ้รียนเองวา่บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั/ผล       
การเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 

๓. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสรุปผลการเรียนรู้และเปรียบเทียบถึงระดบัพฒันาการของการเรียนรู้ 
การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 
                 กิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนมีหลากหลายเช่นกิจกรรมในหอ้งเรียน  กิจกรรมการปฏิบติั กิจกรรม
การส ารวจ กิจกรรมการตรวจสอบ การทดลอง กิจกรรมศึกษาคน้ควา้ กิจกรรมศึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงงาน 
ฯลฯ อยา่งไรกต็ามในการท ากิจกรรมตอ้งค านึงวา่ผูเ้รียนแต่ละคนมีศกัยภาพท่ีแตกต่างกนั ผูเ้รียนแต่ละคน       
จึงอาจท างานช้ินเดียงกนัไดเ้สร็จในเวลาท่ีแตกต่างกนั และผลของงานท่ีไดอ้าจแตกต่างกนัดว้ย เม่ือผูเ้รียน       
ท  ากิจกรรมเหล่าน้ีเสร็จแลว้ก็จะตอ้งเก็บรวบรวมผลงาน เช่น รายงาน ช้ินงาน บนัทึก และรวมถึงทกัษะปฏิบติั
ต่างๆ เจตคติ ความรัก ความซาบซ้ึง กิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดท้  าเหล่าน้ีตอ้งใชว้ธีิ ประเมินท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อ
ช่วยใหส้ามารถประเมินความรู้ ความสามารถและความรู้สึกนึกคิดท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนได ้การวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีการประเมินหลายๆ ดา้น หลากหลายวธีิ ในสถานการณ์ต่าง ๆ กนั
สอดคลอ้งกบัชีวติจริง และตอ้งประเมินอยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะไดข้อ้มูลท่ีมากพอท่ีจะสะทอ้นของผูเ้รียนได ้

ลกัษณะส าคัญของการวดัและประเมินผลจากสภาพจริง 
๑. การวดัประเมินผลตามสภาพจริง มีลกัษณะท่ีส าคญัคือใชว้ธีิการประเมินกระบวนการคิดท่ีซบัซอ้น 

ความสามารถในการปฏิบติังาน ศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นของผูผ้ลิตและกระบวนการท่ีไดผ้ลผลิต
มากกวา่ท่ีจะประเมินวา่ผูเ้รียนจดจ าความรู้อะไรบา้ง 

๒. เป็นการประเมินความสามารถของผูเ้รียนเพื่อวนิิจฉยัผูเ้รียนในส่วนท่ีควรส่งเสริมและส่วนท่ีแกไ้ข
ปรับปรุงเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพตามความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการ
ของแต่ละบุคคล 

๓. เป็นการประเมินท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อน
ร่วมห้อง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง สามารถพฒันาตนเองได ้
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๔. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนการสอนและการวางแผนการ
สอนของผูส้อนวา่สามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคลไดห้รือไม่  

๕. ประเมินความสามารถของผูเ้รียนในการถ่ายโอนการเรียนไปสู่ชีวติจริงได ้

๖. ประเมินดา้นต่างๆดว้ยวธีิท่ีหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆอยา่งต่อเน่ือง 
  วธีิการและแหล่งข้อมูลทีใ่ช้ 

               เพื่อใหก้ารวดัและประเมินผลสะทอ้นความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนผลการประเมินอาจไดม้าจาก
แหล่งขอ้มูลและวธีิการต่างๆดงัต่อไปน้ี 

              ๑.การประเมินผลกลุ่ม ( Group Assessment ) ความสามารถท่ีจะท างานในฐานะสมาชิกท่ีมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มถือเป็นทกัษะส าคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  การท ากิจกรรมตอ้ง
เนน้ย  ้าการท างานเป็นกลุ่มท่ีมีการจดัการดา้นความพร้อมท่ีมีคุณภาพและมีการประเมินผลท่ีละเอียดรอบคอบ 
การท างานกลุ่มของผูเ้รียนจะมีคุณภาพสูงสุดรวมทั้งมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินเม่ือมีการปฏิบติัดงัน้ี 

                ๑) จดับรรยากาศใหเ้หมาะสม ช่วยใหผู้เ้รียนทราบและเขา้ใจวา่การท างานกลุ่มจะใหผ้ลดีแก่ผูเ้รียน
อยา่งไร  ผลงานกลุ่มจะประเมินดว้ยวธีิใด 

  ๒) แจง้ใหผู้เ้รียนทราบวา่ งานของกลุ่มจะประเมินเม่ือใดล่วงหนา้เพื่อผูเ้รียนจะไดไ้ม่กดดนัและวติก
กงัวลวา่ผูส้อนจะประเมินเม่ือใด 

               ๓) การก าหนดคะแนนไม่ควรมากเกินไป เพราะหลกัการตอ้งการจะพฒันาการท างานร่วมกนั 

             ๔)แจง้เกณฑก์ารประเมินใหผู้เ้รียนไดท้ราบ และบอกเกณฑบ์างส่วนให ้ พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนเพิ่มเติม
เกณฑข์องตนเองได ้จึงค่อยตดัสินใจวา่แต่ละเกณฑจ์ะใหค้ะแนนอยา่งไร 
  ๕)จดัเวลาใหผู้เ้รียนไดมี้การส ารวจวา่คุม้ค่าแก่การเรียนรู้หรือไม่เป็นการให้ผูเ้รียนไดว้ิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของตนเอง มีเวลาแยกแยะวา่ยงัมีจุดใดท่ีสามารถท าไดดี้ยิ่งข้ึนอีก 

               ๖) ผูส้อนตอ้งมัน่ใจและกระจ่างชดัเจนวา่ ส่ิงท่ีประเมินผล คือ ผลผลิตจากงานของกลุ่มหรือประเมิน
กระบวนการท างาน กระบวนการและผลผลิตเป็นคนละเร่ืองกนั และจ าเป็นตอ้งมีแนวทางการประเมินท่ีแตกต่าง
กนั ในการท ากิจกรรมกลุ่ม บางกิจกรรมใชก้ารประเมินผลผลิต แต่บางกิจกรรมอาจใชเ้พื่อการประเมินผล
กระบวนการปฏิบติัเท่านั้น 

               ๗) ตอ้งระวงัอนัตรายจากการประเมินงานกลุ่มเป็นรายบุคคล เพราะจะน าไปสู่ความรู้สึกเจบ็ช ้าน ้าใจ
และการโตแ้ยง้อยา่งรุนแรงได ้ตอ้งมีการแจง้เกณฑล่์วงหนา้ มีการอภิปราย มีขอ้ตกลงตั้งแต่แรกเร่ิมลงมือปฏิบติั
กิจกรรม การประเมินผลบุคคลควรจะท าต่อเม่ือ ผเ็รียนทั้งกลุ่มไดรั้บการพฒันาความมัน่ใจและความเช่ือถือ 
               ๘) พิจารณาการจดักลุ่ม จะใหผู้เ้รียนจดักลุ่มเองหรือไม่หรือจะใชก้ารสุ่มจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่มเพื่อความ
เหมาะสมในการคละ ความสามารถของผูเ้รียนในกลุ่ม หรือผูส้อนจดัผูเ้รียนใหส้มดุลเพื่อคละประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถและทกัษะของผูเ้รียน วธีิน้ีมีประโยชน์เพื่อจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งมีคุณภาพ 

แต่ตอ้งการทกัษะการประสานงานท่ีสูงมาก 
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                ๒. การประเมินตนเอง ( Self  Assessment ) ในการเสนอผลงาน ผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รียนมีการ
ประเมินตนเองทั้งดา้นความคิด และดา้นความรู้สึก โดยใหผู้เ้รียนไดพ้ดูถึงงานของตนเอง มีขั้นตอนกระบวนการ
ท าอยา่งไร มีจุดบกพร่อง จุดดีตรงไหน ผูเ้รียนไดค้วามรู้อะไรบา้งและผูเ้รียนมีความรู้สึกอยา่งไรต่องานท่ีท า 
ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสใหเ้พื่อนไดมี้การวพิากษว์จิารณ์งานของผูเ้รียนอนัจะน าไปสู่ความภาคภูมิใจ 
                ๓. การเขียนรายงาน ( Self  - Report) เป็นการใหผู้เ้รียนเขียนรายงานเก่ียวกบัพฤติกรรมของตนเอง 
เหมือนการสัมภาษณ์เพียงแต่ไม่มีคนคอยตั้งค  าถามเท่านั้นเอง  
                 จากวธีิการประเมินดงักล่าวสามารถน ามาจดัแสดงวธีิการและเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู้ของ
สาระการเรียนรู้ในดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ และดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมได ้
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แนวปฏิบัตใินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม 

 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งอยูบ่นหลกัการพื้นฐานสองประการคือ 
การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียนและเพื่อตดัสินผลการเรียน  ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน ใหป้ระสบ
ผลส าเร็จนั้นนกัเรียนจะตอ้งไดรั้บการพฒันา และประเมินตามตวัช้ีวดั เพื่อใหบ้รรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สะทอ้นสมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ของนกัเรียนซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ 
พฒันาคุณภาพนกัเรียนโดยใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงพฒันาการ ความกา้วหนา้ และ
ความส าเร็จทางการเรียนของนกัเรียน  ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิด  การพฒันา
และเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๒ ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชั้นเรียน ระดบัสถานศึกษา          
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

๑.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวดัและประเมินผลท่ีอยูใ่นกระบวนการจดัการเรียนรู้  ครู ผูส้อน
ด าเนินการเป็นปกติและสม ่าเสมอ ในการจดัการเรียนการสอน ใชเ้ทคนิคการประเมินอยา่งหลากหลาย เช่น การ
ซกัถาม การสังเกต การตรวจการบา้น การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การ
ใชแ้บบทดสอบ  ฯลฯ  โดยครู ผูส้อนเป็นผูป้ระเมินเองหรือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน
เพื่อน ผูป้กครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผา่นตวัช้ีวดัใหมี้  การสอนซ่อมเสริม  
      การประเมินระดบัชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบวา่ นกัเรียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้  
อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด มีส่ิงท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันา
ปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้ส้อนใชป้รับปรุงการเรียนการสอนของตนดว้ย ทั้งน้ี
โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อตดัสินผล      การเรียน
ของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน  สมรรถนะผูเ้รียน   คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน นอกจากน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
วา่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีจุดพฒันาในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการ
เรียนของผูเ้รียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกบัเกณฑร์ะดบัชาติ ผลการประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูล
และสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือวธีิการจดัการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อ
การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา และการ
รายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูป้กครองและชุมชน   
 ขอ้มูลการประเมินในระดบัต่าง ๆ ขา้งตน้ เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบทบทวนพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ท่ีจะตอ้งจดัระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ตาม
ศกัยภาพบนพื้นฐาน  ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีจ าแนกตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ ไดแ้ก่ กลุ่ม
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นกัเรียนทัว่ไป กลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   กลุ่มนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กลุ่มผูเ้รียนท่ีมี
ปัญหาดา้นวนิยัและพฤติกรรม  กลุ่มนกัเรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นตน้ ขอ้มูลจากการประเมินจึงเป็นหวัใจของสถานศึกษาในการ
ด าเนินการช่วยเหลือผูเ้รียนไดท้นัท่วงทีปิิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาและประสบความส าเร็จในการ
เรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผูรั้บผดิชอบจดัการศึกษา  จะตอ้งจดัท าระเบียบวา่ดว้ยการวดัและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และแนวปฏิบติัท่ีเป็นขอ้ก าหนดของหลกัสูตร
สถานศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายถือปฏิบติัร่วมกนั  

เกณฑ์การวดัและประเมนิผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การใหร้ะดบัและการรายงานผลการเรียน 
      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 
                      ในการตดัสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะ
ผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงการพฒันานกัเรียนแต่ละ
คนเป็นหลกั และตอ้งเก็บขอ้มูลของนกัเรียนทุกดา้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอน
ซ่อมเสริมผูเ้รียนใหพ้ฒันาจนเตม็ตามศกัยภาพ    
  ระดับประถมศึกษา 

           (๑) ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
                 (๒)ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนตวัช้ีวดั 

      (๓) ผูเ้รียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา   ไม่นอ้ยกวา่ระดบั 
 “ ๑ ” จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ ์

            (๔)นกัเรียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
และสมรรถนะผูเ้รียนในระดบั “ ผา่น ” ข้ึนไป       มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั“ ผา่น ” 
ข้ึนไป    และมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันานกัเรียน  ในระดบั “ ผา่น ”         

      ระดับมัธยมศึกษา 
   (๑)ตดัสินผลการเรียนเป็นรายวชิา ผูเ้รียนตอ้งมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียน 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวชิานั้น ๆ 
        (๒)นกัเรียนตอ้งไดรั้บการประเมินทุกตวัช้ีวดั และผา่นเกณฑไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของ
จ านวนตวัช้ีวดั 

             (๓) นกัเรียนตอ้งไดรั้บการตดัสินผลการเรียนทุกรายวชิา ไม่นอ้ยกวา่ระดบั 
 “ ๑ ” จึงจะถือวา่ผา่นเกณฑ ์



 ๔๐ 

       (๔) นกัเรียนตอ้งไดรั้บการประเมิน และมีผลการประเมิน  การอ่านคิดวเิคราะห์และเขียน 
และสมรรถนะผูเ้รียนในระดบั “ ผา่น ” ข้ึนไป       มีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบั“ ผา่น ”  
ข้ึนไป   และมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันานกัเรียน  ในระดบั “ ผา่น ”         
 การพิจารณาเล่ือนชั้นทั้งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ถา้นกัเรียนมีขอ้บกพร่องเพียงเล็กนอ้ย 
และพิจารณาเห็นวา่สามารถพฒันาและสอนซ่อมเสริมได ้ ใหผ้อ่นผนัให้เล่ือนชั้นได ้ แต่หากนกัเรียนไม่ผา่น
รายวชิาจ านวนมาก และมีแนวโนม้วา่จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน ใหต้ั้งคณะกรรมการ
พิจารณาใหเ้รียนซ ้ าชั้นได ้ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงวฒิุภาวะและความรู้ความสามารถของนกัเรียนเป็นส าคญั 

๑.๒  การให้ระดับผลการเรียน 

   ระดับประถมศึกษา ในการตดัสินเพื่อให้ระดบัผลการเรียนรายวชิา ใหร้ะดบัผลการเรียนหรือระดบัคุณภาพการ
ปฏิบติัของนกัเรียน  เป็นระบบตวัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ ระดบัดงัน้ี 

 
ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 

๔         ผลการเรียนดีเยีย่ม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕         ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓         ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕         ผลการเรียนค่อนขา้งดี ๖๕ - ๖๙ 
๒         ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 
๑.๕         ผลการเรียนพอใช ้ ๕๕ - ๕๙ 
๑         ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐ - ๕๔ 
๐         ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น 

ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  ผา่นและไม่ผา่น 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรม

และผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

                   

 

 

 

 



 ๔๑ 

  ระดับมัธยมศึกษา  ในการตดัสินเพื่อใหร้ะดบัผลการเรียนรายวชิา  ใหใ้ชต้วัเลขแสดงระดบัผลการเรียนเป็น ๘ 
ระดบั ดงัน้ี 

 
ระดบัผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนร้อยละ 

๔         ผลการเรียนดีเยีย่ม ๘๐ - ๑๐๐ 
๓.๕         ผลการเรียนดีมาก ๗๕ - ๗๙ 
๓         ผลการเรียนดี ๗๐ - ๗๔ 

๒.๕         ผลการเรียนค่อนขา้งดี ๖๕ - ๖๙ 
๒         ผลการเรียนน่าพอใจ ๖๐ - ๖๔ 
๑.๕         ผลการเรียนพอใช ้ ๕๕ - ๕๙ 
๑         ผลการเรียนผา่นเกณฑข์ั้นต ่า ๕๐ - ๕๔ 
๐         ผลการเรียนต ่ากวา่เกณฑ ์ ๐ - ๔๙ 

 
การประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน สมรรถนะผูเ้รียน  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคน์ั้น 

ใหร้ะดบัผลการประเมินเป็น ดีเยีย่ม  ดี  ผา่นและไม่ผา่น 
การประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จะตอ้งพิจารณาทั้งเวลาการเขา้ร่วมกิจกรรม การปฏิบติักิจกรรม

และผลงานของผูเ้รียน ตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนด และใหผ้ลการเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นผา่น และไม่ผา่น 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 
 การรายงานผลการเรียนเป็นการส่ือสารใหผู้ป้กครองและนกัเรียนทราบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ 

ของนกัเรียน ตอ้งสรุปผลการประเมินและจดัท าเอกสารรายงานใหผู้ป้กครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดบัคุณภาพการปฏิบติัของนกัเรียนท่ีสะทอ้น
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๒.  เกณฑ์การจบการศึกษา 

 หลกัสูตรสถานศึกษา ก าหนดเกณฑก์ลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น ๒ ระดบั คือ ระดบัประถมศึกษา 
และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
 ๒.๑   เกณฑก์ารจบระดบัประถมศึกษา 
           (๑)  นกัเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวชิา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียน 
           (๒) นกัเรียนตอ้งมีผลการประเมินรายวชิาพื้นฐาน ผา่นเกณฑก์ารประเมินตามท่ีก าหนด 
                        (๓) นกัเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน   

          (๔) นกัเรียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน 



 ๔๒ 

            (๕) นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน ๒.๒  
เกณฑก์ารจบระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
         (๑)  นกัเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต โดยเป็นรายวชิาพื้นฐาน ๖๖ 
หน่วยกิต และรายวชิาเพิ่มเติมตามท่ีก าหนด  
         (๒)  นกัเรียนตอ้งไดห้น่วยกิต ตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  ๗๗  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวชิา
พื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต  และรายวชิาเพิ่มเติมไม่นอ้ยกวา่ ๑๑ หน่วยกิต 
         (๓) นกัเรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะผูเ้รียน ในระดบัผา่น 
เกณฑก์ารประเมิน 
         (๔) นกัเรียนมีผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ในระดบัผา่นเกณฑก์ารประเมิน       
                      (๕)  นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและมีผลการประเมินผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
  ส าหรับการจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาส าหรับผูมี้
ความสามารถพิเศษการศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผูด้อ้ยโอกาส   การศึกษาตามอธัยาศยั ใหค้ณะกรรมการ
ของสถานศึกษา  ด าเนินการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัเกณฑใ์นแนวปฏิบติัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

เอกสารหลกัฐานการศึกษา 
 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นเอกสารส าคญัท่ีบนัทึกผลการเรียน ขอ้มูลและสารสนเทศ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  
กบัพฒันาการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดงัน้ี  

๑.   เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
        ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป็นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของผูเ้รียน
ตามรายวชิา ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์และเขียน ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
สถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษาจะตอ้งบนัทึกขอ้มูลและออกเอกสารน้ีให้
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เม่ือผูเ้รียนจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖) จบการศึกษาภาค
บงัคบั(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓) จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖)  หรือเม่ือลาออกจากสถานศึกษา
ในทุกกรณี  
        ๑.๒  ประกาศนียบตัร เป็นเอกสารแสดงวฒิุการศึกษาเพื่อรับรองศกัด์ิและสิทธ์ิของผูจ้บการศึกษา ท่ี
สถานศึกษาใหไ้วแ้ก่ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
        ๑.๓ แบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษา เป็นเอกสารอนุมติัการจบหลกัสูตรโดยบนัทึกรายช่ือและขอ้มูล
ของผูจ้บการศึกษาระดบัประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖) ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓) 
และผูจ้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖)  
 ๒.  เอกสารหลกัฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด  



 ๔๓ 

     เป็นเอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อบนัทึกพฒันาการ ผลการเรียนรู้ และขอ้มูลส าคญั เก่ียวกบั
นกัเรียนดงัน้ี  ๑) แบบรายงานประจ าตวันกัเรียน ๒) แบบบนัทึกผลการเรียนประจ ารายวชิา ๓) ระเบียนสะสม  
๔)ใบรับรองผลการเรียน  ๕) เอกสารอ่ืน  ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการน าเอกสารไปใช้ 

การเทยีบโอนผลการเรียน 
 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของนกัเรียนในกรณีต่างๆไดแ้ก่ การยา้ยสถานศึกษา การ
เปล่ียนรูปแบบการศึกษา การยา้ยหลกัสูตร การออกกลางคนัและขอกลบัเขา้รับการศึกษาต่อ การศึกษาจาก
ต่างประเทศและขอเขา้ศึกษาต่อในประเทศ นอกจากน้ี ยงัสามารถเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จาก
แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น สถานประกอบการ สถาบนัศาสนา สถาบนัการฝึกอบรมอาชีพ การจดัการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 การเทียบโอนผลการเรียนควรด าเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรก หรือตน้ภาคเรียนแรกท่ี
สถานศึกษารับผูข้อเทียบโอนเป็นผูเ้รียน ทั้งน้ี นกัเรียนท่ีไดรั้บการเทียบโอนผลการเรียนตอ้งศึกษาต่อเน่ืองใน
สถานศึกษาท่ีรับเทียบโอนอยา่งนอ้ย๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาท่ีรับนกัเรียนจากการเทียบโอนควรก าหนด
รายวชิา/จ านวนหน่วยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 
 การพิจารณาการเทียบโอน สามารถด าเนินการได ้ ดงัน้ี 
 ๑.  พิจารณาจากหลกัฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให้ขอ้มูลแสดงความรู้ ความสามารถของผูเ้รียน 
 ๒. พิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผูเ้รียนโดยการทดสอบดว้ยวธีิการต่าง ๆ ทั้ง    ภาคความรู้และ
ภาคปฏิบติั   
 ๓.  พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบติัในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนใหเ้ป็นไปตาม 
ประกาศ หรือ แนวปฏิบติั ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔ 

การบริหารจัดการหลกัสูตร 

 

 ๑.  การบริหารงานวชิาการ 

      โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม   มีคณะกรรมการบริหารวชิาการประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  หวัหนา้งานวชิากา หวัหนา้ระดบัชั้น ป. ๑ – ๓ หวัหนา้ระดบั ชั้น ป.๔ – ๖  หวัหนา้
ระดบัชั้น ม.๑ – ๓  หวัหนา้ระดบัชั้นอนุบาล  หวักลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระ  ครูฝ่ายงานทะเบียนวชิาการ  ครูฝ่าย
งานกิจกรรมนกัเรียน  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรของ
โรงเรียน  โดยอยูภ่ายใตค้วามเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในชุมชน  และตวัแทนผูป้กครองนกัเรียน  ในส่วนการบริหารงานวิชาการในแต่ละระดบัชั้น  
หวัหนา้ระดบัชั้นและหวัหนา้กลุ่มสาระเป็นผูด้  าเนินการร่วมกบัครูประจ าชั้นและครูประจ าวชิามีการก าหนด
แผนปฏิบติังานวชิาการ  และงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยา่งชดัเจน  เพื่อใหก้ารใชห้ลกัสูตรมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน  จึงก าหนดกิจกรรมดา้นวชิาการ  และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี 

 ๑.๑  โครงการตามแผนพฒันาประจ าปีของโรงเรียน  โรงเรียนไดจ้ดัท าโครงการต่าง ๆ ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึน
เพื่อสนองยทุธศาสตร์การบริหารของโรงเรียน  เช่น โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา   โครงการ
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ๑.๒  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระ  มีดงัน้ี 

 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ  โครงการนกัเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน  โครงการพฒันา
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนแบบบูรณาการโครงการเรียนรู้สู่โลกกวา้งโครงการเสริมสร้าง
และพฒันาอนามยัส่วนบุคคลของนกัเรียน  โครงการความเป็นเลิศทางวชิาการ 
 

 ๒.  การบริหารทัว่ไป   
       คณะกรรมการบริหารงานทัว่ไป  ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป  ดูแลในเร่ืองของงานบริหาร  งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  งานชุมชนสัมพนัธ์  
งานอนามยั  งานสาธารณูปโภคและงานดูแลนกัเรียน  ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีแผนปฏิบติังานด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการ 

 
๓.  การบริหารงานบุคคลากร 

       คณะกรรมการบริหารบุคคลประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
หวัหนา้งานบุคลากร  หวัหนา้งานวชิาการ  หวัหนา้งานบริหารทัว่ไป  หวัหนา้งานธุรการและการเงิน  หวัหนาระ
ดนัชั้นเรียน  และหวัหนา้กลุ่มสาระ  โดยท าหนา้ท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นการพฒันาบุคลากรในโรงเรียน
ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความสามารถและความถนดั  รวมทั้งการส่งบุคลากรเขา้ร่วมประชุมสัมมนา  อบรมพฒันา



 ๔๕ 

กิจกรรมการเรียนการสอน  ดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาการอยา่งต่อเน่ือง  ตลอดจนการสนบัสนุน
บุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพในการท าผลงานวชิาต่าง ๆ 
  
 ๔.  การบริหารงบประมาณ 
        คณะกรรมการบริหารงบประมาณ  ประกอบดว้ย  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียน  
งานพสัดุครุภณัฑ์  งานธุรการการเงิน  หวัหนา้ระดบัชั้น  หวัหนา้กลุ่มสาระซ่ึงแต่ละงานมีการปฏิบติังานในรูป
ของคณะกรรมการเงินท่ีไดรั้บจดัสรรใหเ้กิดประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาการ  กาเรียนการสอนมีการวางแผน
จดัท างบประมาณรายรับรายจ่ายมีการใชเ้งินตามแผนพฒันาประจ าปีอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบ   
บญัชีจากผูต้รวจสอบบญัชีของส านกังานเขตพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  และมีการจดัท ารายงานการใชจ่้ายงบประมาณ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดัเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 ๕.  อืน่ ๆ  
       ๕.๑  กาประเมินการใชห้ลกัสูตรเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารหลกัสูตร  เพื่อให้การใชห้ลกัสูตร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนจึงก าหนดแนวทางการประเมินการใชห้ลกัสูตร  ดงัน้ี 
                ๕.๑.๑  ประเมินการใชห้ลกัสูตร 
                             ๕.๑.๒  ประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตร 
                 ๕.๑.๓  ประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตร 
            การประเมินก่อนการใชห้ลกัสูตรโรงเรียนวดัศรีวิเทศสังฆาราม ด าเนินการโดยใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตลอดจนครูผูส้อนของกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูป้ระเมินหลกัสูตรในดา้นโครงสร้าง
ของหลกัสูตร   มาตรฐานการเรียนรู้  ค  าอธิบายรายวชิา  ตวัช้ีวดัการเรียนรู้  วางแผนการจดัการเรียนรู้ และการ
วดัผลและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความชดัเจนถูกตอ้งและสมบูรณ์ตามหลกัการของการจดัท าหลกัสูตร  น าผล
ท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีบกพร่องเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนน าหลกัสูตรไปใช ้
 การประเมินระหวา่งการใชห้ลกัสูตรจะมีการประเมินควบคู่ไปกบัการปรับปรุงแกไ้ข 
 การประเมินหลงัการใชห้ลกัสูตรเป็นการประเมินเพื่อสรุปผลการใชห้ลกัสูตรของโรงเรียนทุกๆดา้น 
      ๕.๒  การผลิตส่ือการเรียนรู้  และการประเมินการใชส่ื้อการเรียนรู้  โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม  
ก าหนดหลกัการและแนวคิดในการผลิตส่ือการเรียนรู้ดงัน้ี 
                ๕.๒.๑  เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ของครูหรือนกัเรียน 
              ๕.๒.๒ เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีครูและนกัเรียนช่วยกนัวางแผนจดัท า  และพฒันาข้ึนใชใ้นการเรียน
การสอนร่วมกนั 
             ๕.๒.๓รูปแบบของส่ือการเรียนการสอนตอ้งหลากหลาย  และสอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้และศกัยภาพ 



 ๔๖ 

   ทั้งน้ีส่ือการเรียนรู้ท่ีน ามาใชใ้นการจดัการเรียน  มีทั้งส่ือใกลต้วั  ส่ือธรรมชาติ  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือ
เทคโนโลย ี และส่ืออ่ืน ๆ ส่วนการประเมินการใชส่ื้อการเรียนรู้  ประเมินจากบนัทึกผลการใชส่ื้อการเรียนรู้    
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง     แลว้น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขโดยครูผูส้อน       
ครูหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  และงานวชิาการด าเนินร่วมกนั 
        ๕.๓  การประกนัคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนจดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัชั้นและงานทุกงานของโรงเรียน  ซ่ึงการประกนัคุณภาพน้ี ประกอบ 
ดว้ยระบบประกนัคุณภาพภายใน  ระบบประกนัคุณภาพภายนอก  
                 ๕.๓.๑  ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
    โรงเรียนไดด้ าเนินการให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดย
มีการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าทุกปี  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู  
นกัเรียน  ผูป้กครอง  และชุมชน  ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และการรับรองการ
ประกนัคุณภาพภายนอก 
                  ๕.๓.๒  ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 
                  โรงเรียนมีกระบวนการบริหารการศึกษา  โดยค านึงถึงมาตรฐานวชิาการในกรอบหลกัสูตร
และเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  และโรงเรียนไดผ้า่นการประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน  และประเมิน
คุณภาพการศึกษาในรอบสองแลว้และโรงเรียนไดเ้ตรียมพร้อมท่ีจะเขา้รับการประเมินในรอบต่อไป 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

อภธิานศัพท์ 

สาระที ่๑    การด ารงชีวติและครอบครัว 

กระบวนการกลุ่ม    

 กระบวนการในการท างานกลุ่ม  มีขั้นตอน  ดงัน้ี  การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  การก าหนดเป้าหมาย หรือ
วตัถุประสงค์ของงาน  วางแผนการท างาน  แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ปฏิบติัตามบทบาท
หนา้ท่ี  ประเมินผล  และปรับปรุงการท างาน 

การด ารงชีวติ    

 เป็นการท างานในชีวติประจ าวนัเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ีวา่ดว้ย       งานบา้น  
งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ ์  งานธุรกิจ  และงานอ่ืน ๆ 

การท างานเพือ่การด ารงชีวติ    

 เป็นการท างานท่ีจ าเป็นเก่ียวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าว ัน  ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว               
และสังคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม เน้นการปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจ  และ
ภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนดัและความสนใจของตนเอง 

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลกัษณะนิสัยในการท างาน    

 ประกอบด้วย  ความซ่ือสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยดั  ขยนั  อดทน    รับผิดชอบ  ตรงเวลา  
รอบคอบ  ปลอดภยั  คุม้ค่า   ย ัง่ยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช่วยเหลือตนเอง ท างานบรรลุ
เป้าหมาย  ท างานถูกวิธี  ท างานเป็นขั้นตอน   ท างานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค ์ มีประสิทธิภาพ  รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

ทกัษะกระบวนการแก้ปัญหา     

เป็นกระบวนการท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความคิดหาวิธีการแกปั้ญหาอย่างมีขั้นตอน    การสังเกต  
การวเิคราะห์   การสร้างทางเลือก   และการประเมินทางเลือก 

ทกัษะการจัดการ   

 ความพยายามของบุคคลท่ีจะจดัระบบงาน (ท างานเป็นรายบุคคล) และจดัระบบคน (ท างาน เป็นกลุ่ม)  
เพื่อใหท้  างานส าเร็จตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทกัษะกระบวนการท างาน     

 การลงมือท างานด้วยตนเอง  โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม ่ าเสมอ  ทั้ งการท างาน              
เป็นรายบุคคล  และการท างานเป็นกลุ่ม  เพื่อให้สามารถท างานไดบ้รรลุเป้าหมาย ได้แก่  การวิเคราะห์งาน     
การวางแผนในการท างาน  การปฏิบติังาน   และการประเมินผลการท างาน 



 ๔๘ 

ทกัษะการท างานร่วมกนั     

 การท างานเป็นกลุ่ม  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน  ไดท้  างาน
อยา่งมีกระบวนการตามขั้นตอนการท างาน  และฝึกหลกัการท างานกลุ่ม โดยรู้จกับทบาทหนา้ท่ีภายในกลุ่ม  มี
ทกัษะในการฟัง - พดู  มีคุณธรรมในการท างานร่วมกนั  สรุปผล  และน าเสนอรายงาน 

ทกัษะการแสวงหาความรู้    

 วธีิการและกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองหรือเน้ือหา  นั้น ๆ 
ไดแ้ก่  การศึกษาคน้ควา้  การรวบรวม การสังเกต  การส ารวจ  และการบนัทึก 

สาระที ่๒   การออกแบบและเทคโนโลยี 

กระบวนการเทคโนโลย ี  

เป็นขั้นตอนการแกปั้ญหา หรือสนองความตอ้งการของมนุษยป์ระกอบดว้ย ก าหนดปัญหาหรือความ
ตอ้งการ  รวบรวมขอ้มูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการ เลือกวิธีการ   ออกแบบและ
ปฏิบติัการ ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ข และประเมินผล 

การถ่ายทอดความคิด    

เป็นการถ่ายทอดแนวคิดท่ีใชแ้กปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการให้เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายและส่ือสาร
ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ไดแ้ก่ แผนท่ีความคิด ภาพวาด 2 มิติ ภาพวาด 3 มิติ  ภาพฉายเพื่อการสร้างช้ินงาน 

การออกแบบ (ทางเทคโนโลย)ี   

เป็นการล าดบัความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน น าไปสู่การวางแผนการแกปั้ญหาหรือสนองความ
ตอ้งการ   

การออกแบบและเทคโนโลย ี 

เป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่าง
สร้างสรรค ์โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยี สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด ารงชีวติและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

การเลอืกใช้เทคโนโลย ี  

เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 



 ๔๙ 

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  

เป็นความสามารถทางสมองมนุษยท่ี์คิดไดก้วา้งไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง น าไปสู่การคิดประดิษฐ์
ส่ิงของ และแนวทางการแกปั้ญหาใหม่  ลกัษณะการคิดอยา่งสร้างสรรค ์มี 4 ลกัษณะ ประกอบดว้ย 

๑. ความคิดริเร่ิม (originality) คือ ลกัษณะความคิดท่ีแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม ประยกุตใ์ห้
เกิดส่ิงใหมข้ึ่น ท่ีไม่ซ ้ ากบัของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน   

๒. ความคล่องในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็ว 
และมีปริมาณท่ีมากในเวลาจ ากดั  เช่น  ใหผู้เ้รียนวาดภาพต่อเติมรูปท่ีก าหนด ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ภายในเวลา 10 
นาที 

๓. ความยดืหยุน่ในการคิด (flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบไดห้ลายประเภท และ
หลายทิศทาง ดดัแปลงจากส่ิงหน่ึงไปเป็นหลายส่ิงได ้  เช่น ให้ผูเ้รียนบอกวิธีการน าขวดน ้าพลาสติกท่ีเหลือใช ้
น าไปท าอะไรใหเ้กิดประโยชน์ ไดบ้า้ง  

๔. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรือขยายความคิดหลกัให้
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ความปลอดภัยในการท างาน    

เป็นการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างานเพื่อสร้างช้ินงานอยา่งปลอดภยั และเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ประเภทและลกัษณะการใชง้านของอุปกรณ์และเคร่ืองมือนั้น 

เทคโนโลย ี  

เป็นการน าความรู้ ทกัษะและทรัพยากรมาสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการโดยผา่นกระบวนการ เพื่อ
แกปั้ญหาสนองความตอ้งการ หรือเพิ่มความสามารถในการท างานของมนุษย ์  

 

เทคโนโลยีทีย่ั่งยนื   

        เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนัโดยไม่ท าให้ประชาชน     
รุ่นต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความตอ้งการ     ของเขา
เอง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 

 

เทคโนโลยสีะอาด   

เป็นกระบวนการ หรือวิธีการ ท่ีน ามาใชพ้ฒันา เปล่ียนแปลง ปรับปรุง ผลิตภณัฑ์  วิธีการ กระบวนการ  
หรือการบริการ อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเส่ียงต่อมนุษย ์    และส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดย

ใชเ้คร่ืองมือ เช่น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป็นตน้  



 ๕๐ 

แบบจ าลอง   

เป็นแบบหรือวตัถุสามมิติท่ีจ  าลองรูปแบบ รายละเอียด วิธีการ ตามแนวคิดท่ีไดอ้อกแบบไว ้     เพื่อ
น าเสนอรูปแบบของช้ินงานหรือรูปแบบของวธีิการ 

แผนทีค่วามคิด (Concept Mapping)   

เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือขอ้มูลต่าง ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงการเช่ือมโยงขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงระหวา่งความคิดหลกั ความคิดรอง และความคิดยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั โดยน าเสนอเป็นขอ้ความ 
สัญลกัษณ์ หรือภาพ  โดยใช ้สี  และเส้น  

ภาพฉาย      

เป็นภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  ประกอบด้วย ภาพ
ดา้นหนา้ ภาพดา้นขา้ง และภาพดา้นบน แสดงขนาด และหน่วยในการวดั  เพื่อสามารถน าไปสร้างแบบจ าลอง 
หรือช้ินงานได ้

ภาพร่าง 2 มิติ   

เป็นภาพท่ีประกอบด้วย ด้านกวา้ง  และ ดา้นยาว เพื่อน าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา  หรือสนอง
ความตอ้งการ 

ภาพร่าง 3 มิติ   

เป็นภาพท่ีประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง  ดา้นยาว และดา้นสูง เพื่อน าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา  หรือ
สนองความตอ้งการ 

ออกแบบและสร้าง    

หรือออกแบบและปฏิบติัการ หมายถึง ขั้นตอนการล าดบัความคิดเพื่อสร้างแนวทางการแกปั้ญหาหรือ
สนองความตอ้งการและถ่ายทอดความคิดเป็นภาพท่ีมีรายละเอียด เพื่อน าไปสร้างในกระบวนการเทคโนโลย ี
โดยเป็นขั้นตอนท่ีใหมี้การออกแบบก่อนการสร้างช้ินงาน 

สาระที ่๓    เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวม การตรวจสอบความถูกตอ้ง การจดัเก็บ การจดัการ 
การกระท ากบัขอ้มูลข่าวสาร โดยใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ส านกังานต่างๆ ในการปฏิบติังานเพื่อให้
ไดส้ารสนเทศหรือความรู้ท่ีน ามาใชใ้นการตดัสินใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ  

 

 



 ๕๑ 

ข้อมูล  

ขอ้เทจ็จริงหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่างๆ เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ สถานท่ี ฯลฯ โดยอยูใ่นรูปแบบท่ี
เหมาะสมต่อการส่ือสาร การแปลความหมาย  การประมวลผลและการใชง้าน   ขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัขระ 
หรือสัญลกัษณ์ใด 

เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

 การเช่ือมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไป เพื่อให้สามารถถ่ายโอนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหวา่งกนั 

ซอฟต์แวร์  

ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์อยา่งมีล าดบัขั้นตอน เพื่อให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ท างาน    

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ โดยสามารถน าไปใช้กบังาน ดา้นต่างๆ     
ท่ีท  าอยู่เป็นประจ าไดอ้ย่างรวดเร็ว  เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์ตารางการท างาน ซอฟต์แวร์จดัการ
ฐานขอ้มูล   ซอฟตแ์วร์น าเสนอ   และซอฟตแ์วร์ของระบบงานธนาคาร 

ซอฟต์แวร์ระบบ 

 เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจดัการควบคุมการท างานร่วมกนัของระบบการท าง  ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ให้ท างานร่วมกบัอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจดัการดา้นอุปกรณ์รับเขา้ขอ้มูล และแสดงผล 
การแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ การน าผลลัพธ์ท่ีได้ไปแสดงทางเคร่ืองพิมพ์      การบันทึกข้อมูลเก็บไวใ้น
หน่วยความจ ารอง  

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง การน าวิทยาการท่ีกา้วหน้าทางดา้นคอมพิวเตอร์และ
การส่ือสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานไดก้วา้งขวางมากข้ึน 
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดา้นต่างๆ ในการรวบรวม จดัเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือส่ือสาร
ระหวา่งกนั เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั 2 ส่ิง คือ 

1) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจดัการสารสนเทศ เช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบขา้ง และอุปกรณ์
ส่ือสารและโทรคมนาคม  
             2) ขั้นตอนวิธีการด าเนินการซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัซอฟต์แวร์ ขอ้มูล บุคลากร และกรรมวิธีการด าเนินงาน
เพื่อใหข้อ้มูลนั้นเกิดประโยชน์มากท่ีสุด  

 



 ๕๒ 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ 

เป็นโปรแกรมท่ีช่วยเสริมการท างานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใช้งานอ่ืนๆ ให้มี
ความสามารถใชง้านไดส้ะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน นอกจากน้ีบางโปรแกรมยงัออกแบบมาเพื่อช่วยจดัการกบั
ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น จดัการหน่วยความจ า จดัการเน้ือท่ีในการเก็บ
ขอ้มูล ช่วยท าส าเนาและคน้คืนขอ้มูล ช่วยซ่อมการช ารุดของหน่วยเก็บขอ้มูล ช่วยคน้หาป้องกนั  และก าจดั
ไวรัส   

โพรโตคอล 

 ข้อก าหนด  ระ เ บียบ  พิ ธี ก าร  ขั้ นตอนปฏิบัติ ท่ี ใช้ควบ คุมการ ส่ือสารข้อมู ล ใน เค รือข่ า ย                      
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายท่ีใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกนั   จึงจะสามารถติดต่อและส่งขอ้มูล
ระหวา่งกนัได ้ 

สารสนเทศ  

ขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความจริงของคน สัตว ์ส่ิงของ ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม                 
ท่ีไดรั้บการจดัเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกคน้ และส่ือสารระหวา่งกนั น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้ 

ระบบสารสนเทศ 

เป็นระบบสนบัสนุนการบริหารงาน  การจดัการ  และการปฏิบติัการทั้งในระดบับุคคล  ระดบักลุ่มหรือ
ระดบัองคก์ร เพื่อช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใชอ้งคป์ระกอบของระบบสารสนเทศในการ
ด าเนินการ 

 

สาระที ่๔    การอาชีพ 

การจ าลองอาชีพ   

 เป็นการจดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีสถานศึกษาจดัท าให้เสมือนจริงเพื่อให้ผูเ้รียน      มี
ทกัษะการท างานอาชีพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เช่น     การจดั
นิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ 

การประเมินทางเลอืกอาชีพ   

 เป็นการรู้จกัตนเองดา้นความรู้  ความสามารถ   ทศันคติ  ศกัยภาพ  วิสัยทศัน์ แนวโนม้ ดา้นอาชีพ        
ท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน  ท่ีเหมาะสมกบัความสนใจ  ความถนดั และทกัษะทางดา้นอาชีพ  ก่อนตดัสินใจ
เลือกอาชีพ  

 



 ๕๓ 

การอาชีพ    

 เป็นสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ  เห็นความส าคญัของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติ
ท่ีดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพ 

ทกัษะทีจ่ าเป็นต่ออาชีพ   

 ประกอบดว้ย   ทกัษะกระบวนการท างาน  ทกัษะการจดัการ  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา   ทกัษะ
การท างานร่วมกนั  และทกัษะการแสวงหาความรู้ 

ประสบการณ์ในอาชีพ     

 เป็นการจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้   ไดเ้ห็น  และไดฝึ้กปฏิบติักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัอาชีพ ท่ีตนเองถนดัและ
สนใจ 

สถานการณ์แรงงาน   

 ประกอบดว้ย  การมีงานท า  การจา้งงาน  การคุม้ครองแรงงาน และการประกนัสังคม  ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 

 
คณะท างานจัดท าหลกัสูตร สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนวดัศรีวเิทศสังฆาราม 
 

ประธานคณะท างาน 
นายศุภวงศ ์ แก่นทอง                   ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 
รองประธานคณะท างาน 
นายสมคิด  เพียรกิจ               รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
นางเยาวพา  นุ่มคง      รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 
 
คณะท างาน 
นายนพรัตน์  ชุติจิรัฐิติกาล  ประธานอนุกรรมการ 
นางสาววภิาดา  สังขแ์กว้   อนุกรรมการ 
นายสมศกัด์ิ  ด าพลัวนั   อนุกรรมการ 
นายอารีย ์ สมานอารี   อนุกรรมการ 
นายมูหมัหมดั  เซ็นมุลิ   อนุกรรมการ 
นายทิรเทศ  พรมสะอาด   อนุกรรมการ 
นางสาววนัดี  แสงแกว้   อนุกรรมการและเลขานุการ 
                            
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


