
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 

คำนำ 
 

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พุทธศักราช ๒๕๖๓) ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรจัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เปนแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง 
และประกอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐) ไดปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดข้ึนมาใหม และเพ่ิมสาระเทคโนโลยีซ่ึงประกอบดวย การออกแบบและ
เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ และยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ การออกแบบเทคโนโลยี 
และสาระท่ี ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อสาระท่ี ๔ การอาชีพ เปนสาระท่ี ๒ การอาชีพ 
ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๙๒๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด สาระท่ี ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระท่ี ๓ เทคโนโลยีและ
การสื่อสารในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และตั้งแตปการศึกษา 2563 ใหเปลี่ยนชื่อกลุมสาระการเรียนรูเปน กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ 

จากรายละเอียดดังกล าวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑             
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตรไดนำมาเปนแนวทาง
ในการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา ท่ีสนองตอบตอหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปรับให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกปจจุบันเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรู  และทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง               
และแสวงหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
                                                                                         คณะผูจัดทำ 

                   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
                                                                            โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

วิสัยทัศน 
มุงจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน

พ้ืนฐานของความเปนไทยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนรู ท่ี ใหผู เรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบั ติจริง (Active Learning) เนนทักษะ

กระบวนการใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และการคิดสรางสรรคในทุกลุมสาระการเรียนรู ท้ังในและ
นอกหองเรียน ใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2. นอมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางยั่งยืน                  
ตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนใหมีความรู ความเขาใจสรางความตระหนัก
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เปาประสงค  
1. ประชาการวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
2. จัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เนนการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือขายแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
4. จัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ แบบสหวิทยาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)         

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

ทำไมตองเรียนการงานอาชีพ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียน มีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะ

พ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการดำรงชีวิต    และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถนำความรูเก่ียวกับการดำรงชีวิต     
การอาชีพ มาใชประโยชนในการทำงานอยางมีความคิดสรางสรรค และแขงขันในสังคมไทยและสากล   เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการทำงาน  และมีเจตคติท่ีดีตอการทำงาน   สามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมได
อยางพอเพียงและมีความสุข   

เรียนรูอะไรในการงานอาชีพ 
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวม  เพ่ือใหมีความรูความสามารถ                  
มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพโดยมี
สาระสำคัญ  ดังนี้   

•  การดำรงชีวิตและครอบครัว   เปนสาระเก่ียวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน  ชวยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไมทำลายสิ่งแวดลอม   เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจ
และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพ่ือใหคนพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

• การอาชีพ    เปนสาระท่ีเก่ียวของกับทักษะท่ีจำเปนตออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม   เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

 



๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

สมรรถนะสำคัญของผูเรียน  
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ดังนี้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
 ๑. ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือขจัดและลดปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใช
วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 
 ๒. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆท่ีเผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา 
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 
 ๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนำกระบวนการตาง ๆ ไปใชใน 
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทำงาน และการอยูรวมกันในสังคม
ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ี
สงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสารการทำงาน การ
แกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
พระบรมราโชบาย 

๑.มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

 ขอนี้มีคำขยายวา ตองมีความรูความเขาใจท่ีมีตอชาติบานเมือง  ยึดม่ันในศาสนา  ม่ันคงในสถาบัน

พระมหากษัตริย  และมีความเอ้ืออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 

๒.มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง  

มีคุณธรรม  ขอนี้มีคำขยายวา ใหรูจักแยกแยะสิ่งท่ีผิด-ท่ีถูก  สิ่งชั่ว-สิ่งดี  เพ่ือปฏิบัติแตสิ่งท่ีชอบท่ีดี

งาม  ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดท่ีชั่ว  เพ่ือสรางคนดีใหแกบานเมือง 

๓.มีงานทำ มีอาชีพ  

ขอนี้มีคำขยายวา  ตองใหเด็กรักงาน สูงาน  ทำงานจนสำเร็จ  อบรมใหเรียนรูการทำงาน  ใหสามารถ

เลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได 

๔.เปนพลเมืองดี 



๔ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 ขอนี้มีคำขยายวา  การเปนพลเมืองดีเปนหนาท่ีของทุกคน  สถานศึกษาและสถานประกอบการตอง

สงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทำหนาท่ีพลเมืองดี  การเปนพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอ้ืออาทร  ตองทำงาน

อาสาสมัคร  งานบำเพ็ญประโยชน  “เห็นอะไรท่ีจะทำเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทำ” 

คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

  ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

  ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

  ๔.  ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

  ๕.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

  ๖.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

  ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

  ๘.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  

  ๙.  มีสติรูตัว รูคิด รูทำ รูปฏบิัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

  ๑๐. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ                               

พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจำเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจำหนาย และพรอมท่ีจะขยาย

กิจการเม่ือมีความพรอมเม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

  ๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว

ตอบาปตามหลักของศาสนา  

  ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการพ่ึงตนเองตองมีความพอดี 5 ประการ       

1. ความพอดีดานจิตใจ ตองเข็มแข็ง พ่ึงตนเองได มีจิตสำนึกท่ีดี เอ้ืออาทร และนึกถึงประโยชน

สวนรวม  

2. ความพอดีดานสังคม ตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน สรางความเขมแข็งใหชุมชน รูจักผนึกกำลัง และมี

กระบวนการเรียนรูท่ีเกิดจากรากฐานท่ีม่ันคงและแข็งแรง  

 3. ความพอดีดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รูจักใชและจัดการอยางฉลาดรอบคอบ เพ่ือให

เกิดความยั่งยืนสูงสุด และใชทรัพยากรในประเทศเพ่ือพัฒนาประเทศใหม่ันคงอยูเปนข้ันเปนตอนไป  

4. ความพอดีดานเทคโนโลยี รูจักใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ และควร

พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานของเราเอง เพ่ือสอดคลองและเปนประโยชนตอสภาพแวดลอมของเราเอง  

5. ความพอดีดานเศรษฐกิจ เพ่ือรายได ลดรายจาย ดำรงชีวิตอยาง 

 

 



๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี ๑   การดำรงชีวิตและครอบครัว  

มาตรฐาน ง๑.๑ เขาใจการทำงาน  มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะ การจัดการ           

ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทำงานรวมกัน   และทักษะ การแสวงหาความรู         

มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึก ในการใชพลังงาน  ทรัพยากร             

และสิ่งแวดลอมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2    การอาชีพ  

มาตรฐาน ง 2.๑    เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน  มีประสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพ  มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 

 

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

 ลดเวลาเรียน SP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน SP ป.๔-๖ 

๑. Steam Education   ๑.  Steam  Education 

๒. ศิลปะพาเพลิน    ๒.  เวทคณิต 

๓. จิตอาสาพาทำดี    ๓.  จิตอาสาพาทำดี 

๔. ขยับกายสุขภาพดี    ๔.  มัคนายกนอย 
 
  

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ป   (Smart  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       
      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      หนาท่ีพลเมือง 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
      การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
      ภาษาตางประเทศ              ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรยีนพ้ืนฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน   
       การสื่อสารและวัฒนธรรมจนี 
       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

 
๔๐ 
๔๐ 

รวมเวลาเรยีนเพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       
        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
        ลกูเสือ  เนตรนาร ี
            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

๓๐ 
๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
๑๐๔๐ 
ชม./ป 

๑๐๔๐ 
ชม./ป 

๑๐๔๐  
ชม./ป 

๑๐๔๐  
ชม./ป 

๑๐๔๐  
ชม./ป 

๑๐๔๐ 
ชม./ป 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมท้ังหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  โครงการ Smart  Program  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๗ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 
 

 

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

     ลดเวลาเรียน EP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน EP ป.๔-๖ 

1. Steam   Education   ๑.  Steam  Education 

2. กายขยับสุขภาพดี        ๒.  บานรักดนตรี 

3. จิตอาสาพาทำดี    ๓.  จิตอาสาพาทำดี 

4. Contemporary  Arts   ๔.  Small talk (English)  

 

 

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ป   (English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       

      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      หนาที่พลเมือง 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ภาษาตางประเทศ 

             - Let’ s go      

             - Phonics , Reading and Writing  

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน   

       การส่ือสารและวัฒนธรรมจีน 

       ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 

            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ชม./

ป 

๑๐๔๐ชม./

ป 

๑๐๔๐ชม./

ป 

๑๐๔๐ชม./

ป 

๑๐๔๐ชม./

ป 

๑๐๔๐ชม./

ป 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  โครงการ English  Program  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๘ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน : ชั่วโมง : ป  (Intensive English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       

      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      คณิตศาสตร ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      หนาที่พลเมือง 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ประวัติศาสตร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

      ภาษาตางประเทศ 

             - Let’ s go      

             - Phonics , Reading and Writing 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

๑๖๐ 

๑๒๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน   

       การส่ือสารและวัฒนธรรมจีน 

       ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

 

๔๐ 

๔๐ 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        แนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 

            กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

๓๐ 

๑๐ 

         ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
๑๐๔๐ 

ชม./ป 

๑๐๔๐ 

ชม./ป 

๑๐๔๐ 

ชม./ป 

๑๐๔๐ 

ชม./ป 

๑๐๔๐ 

ชม./ป 

๑๐๔๐ 

ชม./ป 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

รวมทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชม./ป 

***กจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

     ลดเวลาเรียน IEP ป.๑-๓       ลดเวลาเรียน IEP ป.๔-๖ 

1. Steam Education   ๑.  Steam  Education 

2. บานรักดนตรี    ๒.  บานรักดนตรี 

3. จิตอาสาพาทำดี    ๓.  จิตอาสาพาทำดี 

4. Small talk (English)   ๔.  Small talk (English) 

 

 

 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  โครงการ Intensive English  Program  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๙ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน : ช่ัวโมง : สัปดาห (Smart  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       

      ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศาสตร ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        หนาท่ีพลเมือง 
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศาสตร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

        การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภาษาตางประเทศ ๔ ๔ ๔ ๓ ๓ ๓ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอมและจดุเนน   

         การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

       ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 
            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 
๒๖ ชม./

สัปดาห 

๒๖ ชม./

สัปดาห 

 ๒๖ชม./

สัปดาห 

 ๒๖ชม./

สัปดาห 

๒๖ ชม./

สัปดาห 

 ๒๖ชม./

สัปดาห 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมท้ังหมด ๓๐ ชม./สัปดาห 

หมายเหตุ  วิชาวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  โครงการ Smart  Program  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 

   

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน : ช่ัวโมง : สัปดาห (English  Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       

      ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศาสตร ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหนาท่ีพลเมือง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศาสตร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภาษาตางประเทศ 

             - Let’ s go      

            -  Phonics , Reading and Writing   

 

๔  

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน   

         การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

        ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 
            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมท้ังหมด ๓๐ ชม./สัปดาห 

หมายเหตุ  วิชาวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  โครงการ English  Program  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 

 

   

กลุมสาระการเรียนรู 
เวลาเรียน : ช่ัวโมง : สัปดาห  (Intensive English Program) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุมสาระการเรียนรู       

      ภาษาไทย ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      คณิตศาสตร ๕ ๕ ๕ ๔ ๔ ๔ 

      วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

       สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมหนาท่ีพลเมือง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       ประวัติศาสตร ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

       สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ศิลปะ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ภาษาตางประเทศ 

            - Let’ s go      

            -  Phonics , Reading and Writing 

 

๔  

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

 

๔ 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 

รายวิชาเพ่ิมเติมตามความพรอมและจุดเนน   

         การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน 

        ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

 

๑ 

๑ 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวมเวลาเรียน ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๒๓ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน       

        แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

        ลูกเสือ  เนตรนารี 
            กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

         ชมรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด ๒๖ ๒๖ ๒๖  ๒๖ ๒๖ ๒๖ 

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

รวมท้ังหมด ๓๐ ชม./สัปดาห 

หมายเหตุ  วิชาวิทยาศาสตร์เปล่ียนช่ือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงสรางเวลาเรียนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร  โครงการ Intensive  English  Program  ปการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๒ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันป 
โครงสรางหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ โครงการ Smart Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 



๑๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป)  

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๑๔ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  โครงการ Smart Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๑๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔   โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๑๖ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  โครงการ Smart Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ โครงการ Smart Program 

    รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

 จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๑๘ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ โครงการ English Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๑๙ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป)  

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  โครงการ English Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔   โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๒ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ โครงการ English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

 จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๔ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตร  ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ โครงการ Intensive English Program 

รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๑๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๑๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๑๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 



๒๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป)  

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๒๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๒๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๒๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๖ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓  โครงการ Intensive English Program 

รายวิชา       เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 

ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๓๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๑๖๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๓๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๓๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๗ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔   โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑๒๐ 

ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๔๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๔๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๔๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๘ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕  โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๕๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๕๒๐๑  การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน  ๔๐ 

อ ๑๕๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 

 

 

 

 



๒๙ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางหลักสูตรช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ โครงการ Intensive English Program 

     รายวิชา/กิจกรรม      เวลาเรียน (ช่ัวโมง/ป) 

รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หนาท่ีพลเมือง ๔๐ 

ส ๑๖๑๐๒  ประวัติศาสตร ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สขุศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม   

จ ๑๖๒๐๑ การสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ๔๐ 

อ ๑๖๒๐๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

- ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓๐ 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ๑๐ 

- ชมรม/ชุมนุม ๔๐ 

รวมเวลาเรียน ๑๐๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

สาระท่ี    ๑  การดำรงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง  ๑. ๑      เขาใจการทำงาน  มีความคิดสรางสรรค  มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทำงานรวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู         
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัดท่ี สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ ๑. บอกวิธีการทำงานเพ่ือ
ชวยเหลือตนเอง      

๒. ใชวัสดุ  อุปกรณ  และ
เครื่องมืองาย ๆ  ในการทำงาน
อยางปลอดภัย                               
๓. ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
อยางกระตือรือรนและตรงเวลา 

 

•  การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง  เชน 
   -  การแตงกาย 
   -  การเก็บของใช  
   -  การหยิบจับและใชของใชสวนตัว   
   - การจัดโตะ ตู  ชั้น          

•  การใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมืองาย ๆ ในการทำงาน
อยางปลอดภัย   เชน 
   - การทำความคุนเคยการใชเครื่องมือ    

- การรดน้ำตนไม 
- การถอนและเก็บวัชพืช 

    - การพับกระดาษเปนของเลน  
ป.๒ ๑. บอกวิธีการและประโยชนการ

ทำงาน     เพ่ือชวยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
๒. ใชวัสดุ  อุปกรณ และ
เครื่องมือในการทำงานอยาง
เหมาะสมกับงานและประหยัด 
๓. ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
และครอบครัวอยางปลอดภัย 

•   การทำงานเพ่ือ 
ชวยเหลือตนเองและ 
ครอบครัว เชน 

-  บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในบาน 
-  การจัดวาง  เก็บเสื้อผา  รองเทา 
-  การชวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร 
-  การกวาดบาน 
-  การลางจาน 

•   การใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ   เชน 
-  การเพาะเมล็ด 
-  การดูแลแปลงเพาะกลา 
-  การทำของเลน 
-  การประดิษฐของใช 
สวนตัว 
 

 
 
 



๓๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัดท่ี สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๓  ๑.อธิบายวิธีการและประโยชนการ
ทำงาน เพ่ือชวยเหลือตนเองครอบครัว
และสวนรวม 
 ๒. ใชวสัดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ
ตรงกับลักษณะงาน 
 ๓.ทำงานอยางเปน 
ข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวย
ความสะอาดความรอบคอบและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

•  การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง  ครอบครัว และ
สวนรวม  เชน 
-  การเลือกใชเสื้อผา 
-  การจัดเตรียมอุปกรณ 
การเรียน 
- การทำความสะอาดรองเทา กระเปานักเรียน 
-  การกวาด  ถู ปดกวาด 
เช็ดถู  บานเรือน 
-  การทำความสะอาดหองเรียน 

•   การใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ   เชน 
-  การปลูกผักสวนครัว 
-  การบำรุงรักษาของเลน 
-  การซอมแซมของใช 
สวนตัว 
-  การประดิษฐของใชในโอกาสตางๆโดยใชวัสดุใน
ทองถ่ิน 

ป.๔  ๑. อธิบายเหตุผลในการทำงานให
บรรลุเปาหมาย 
 ๒. ทำงานบรรลุเปาหมายท่ีวางไว
อยางเปนข้ันตอน ดวยความขยัน 
อดทนรับผิดชอบ และซ่ือสัตย 
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท ในการ
ทำงาน 
๔.  ใชพลังงานและทรัพยากรในการ
ทำงาน 
อยางประหยัด และคุมคา 

•   การทำงาน   เชน 
- การดูแลรักษาของใชสวนตัว 
-  การจัดตูเสื้อผา  โตะเขียนหนงัสือ และกระเปา
นักเรียน 
-  การปลูกไมดอกหรือ  
ไมประดับ 
-  การซอมแซมวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ 
-   การประดิษฐของใช   
ของตกแตงจากใบตอง และกระดาษ 
-  การจัดเก็บเอกสารสวนตัว 

•   มารยาท   เชน 
-การตอนรับบิดามารดาหรือ 
-ผูปกครองในโอกาสตาง ๆ 
-การรับประทานอาหาร 
-การใชหองเรียน  หองน้ำ  และหองสวม 
 
 
 
 



๓๒ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัดท่ี สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๕ ๑. อธิบายเหตุผลการทำงานแต

ละข้ันตอนถูกตองตาม

กระบวนการทำงาน 

๒. ใชทักษะการจัดการในการ

ทำงาน อยางเปนระบบ ประณีต 

และมีความคิดสรางสรรค 

๓.  ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน

การทำงานกับสมาชิกใน

ครอบครัว 

๔. มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน

และทรัพยากรอยางประหยดั

และคุมคา 

 

 

•  ข้ันตอนการทำงาน  เชน 

-  การซอมแซม ซัก ตาก   

เก็บ  รีด  พับ เสื้อผา 

-  การปลูกพืช 

-  การทำบัญชีครัวเรือน 

•  การจัดการในการทำงาน   เชน 

-  การจัดโตะอาหาร  ตูอาหาร  ตูเย็น  และหองครัว 

-  การทำความสะอาดหองน้ำและหองสวม 

-  การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน 

-  การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุเหลือใชท่ีมีอยู

ในทองถ่ิน 

-  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 

-  การดูแลรักษาและใชสมบัติสวนตัวสมาชิกในครอบครัว  

และสวนรวม 

•  มารยาท    เชน 

-  การทำงานกับสมาชิกใน ครอบครัว 

ป.๖  ๑. อภิปรายแนวทางในการ

ทำงานและปรับปรุงการทำงาน

แตละข้ันตอน 

 ๒. ใชทักษะการจัดการในการ

ทำงาน และมีทักษะการทำงาน

รวมกัน 

 ๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน

การทำงานกับครอบครัวและ

ผูอ่ืน 

•  การทำงานและการ 

ปรับปรงุการทำงาน   เชน 

-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบาน 

-  การปลูกไมดอกหรือ 

ไมประดับ  หรือปลูกผักหรือเลี้ยงปลาสวยงาม 

-  การบันทึกรายรบั –รายจายของหองเรียน 

-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน                             

•  การจัดการในการ 

ทำงานและทักษะกาทำงานรวมกัน  เชน 

-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ใหสมาชิกในครอบครัว 

-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใชในบาน 

-  การประดิษฐของใชของ 

ตกแตงใหสมาชิกในครอบครัว  หรือเพ่ือน ในโอกาสตาง ๆ                        

•  มารยาท  เชน 

-   การทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ่ืน    
 



๓๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

สาระท่ี  2  การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง  2. ๑   เขาใจ มีทักษะท่ีจำเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

ช้ัน ตัวช้ีวัดท่ี สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.๑ - - 
ป.๒ - - 
ป.๓ - - 
ป.๔ ๑.  อธิบายความหมายและความสำคัญของ

อาชีพ 
•  ความหมายและความสำคัญของอาชีพ 
 

ป. ๕ ๑.  สำรวจขอมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ 
ในชุมชน 
๒. ระบุความแตกตางของอาชีพ 

•  อาชีพตาง ๆ ในชุมชน 
-  คาขาย 
-   เกษตรกรรม 
-   รับจาง 
-   รับราชการ พนกังานของรัฐ 
-  อาชีพอิสระ 

•  ความแตกตางของอาชีพ 
-  รายได 
-   ลักษณะงาน 
-   ประเภทกิจการ 

•  ขอควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ 
-  ทำงานไมเปนเวลา 
-  การยอมรับนับถือจากสังคม 
-  มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง 

ป.๖  ๑.  สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือก
อาชีพ 
  ๒. ระบุความรู  ความสามารถ   และ
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ 
 
 
 

•  การสำรวจตนเอง 
-  ความสนใจ  ความสามารถ และทักษะ 

•  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เชน 
-  ความซ่ือสัตย 
-  ความขยัน  อดทน 
-   ความยุติธรรม 
-  ความรับผิดชอบ                

 
 
 

 

 
 
 
 



๓๔ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

คำอธิบายรายวิชา และ โครงสรางรายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
รหัสวิชา ง๑๑๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

                    

 ศึกษากระบวนการทำงาน  เพ่ือชวยเหลือตนเอง  ในการแตงกาย  การเก็บของใช  การหยิบ จับและใช
ของสวนตัว  การจัดโตะ  ตู  ชั้น  การใชวัสดุอุปกรณ  เครื่องมืองายๆ  ในการทำงานอยางปลอดภัย การรดน้ำ
ตนไม  การถอนและเก็บวัชพืช  การพับกระดาษเปนของเลน  ทำงานอยางกระตือรือรนและตรงเวลา   
 ใชทักษะการทำงาน  การชวยเหลือตนเอง  การใชอุปกรณ  เครื่องมือการทำงานเพ่ือใหเกิดความรูความ
เขาใจ  มีทักษะในการทำงาน  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู 
          เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน  อยางมีประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันการทำงาน  รักความเปนไทย       
มีจิตสาธารณะ 
 
 
 รหัสตัวช้ีวัด  
ง๑.๑  ป.๑/๑, ป. ๑/๒, ป. ๑/๓ 
รวมท้ังหมด  ๓  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 
โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
รหัสวิชา ง ๑๑๑๐๑  วิชาการงานอาชีพ   ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค   ๘๐ : ๒๐ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 หนูทำได ง1.1 ป.1/1   
บอกวิธีการทำงานเพ่ือ
ชวยเหลือตนเอง      
                      

 การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง   
 การแตงกายดวยตนเอง , การดูแล
รักษาเสื้อผา , การจัดโตะ  ตู และ
ชั้น  ,  การจัดเก็บของใชสวนตัว 

๑๒ 20 

2 พืชใกลตัว ง1.1 ป.1/1   
บอกวิธีการทำงานเพ่ือ
ชวยเหลือตนเอง      

รูจักพืช  ไมดอก ,  ไมประดับ ,  
พืชสวน 

๖ ๑๐ 

3 งายๆ  ใชไดดี  ง ๑.๑  ป.๑/๒   
ใชวัสดุ  อุปกรณ  และ
เครื่องมืองาย ๆในการ
ทำงานอยางปลอดภัย     

 การใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
งายๆเชนการทำความคุนเคยกับการ
ใชเครื่องมือการรดน้ำตนไมการถอน
และการเก็บวัชพืชการพับกระดาษ
เปนของเลน การทำงานอยาง
ปลอดภัย  

๑๐ ๑0 

4 ตัวเราชวยตัว
เรา 

ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 ทำงานเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองอยางกระตือรือรน
และตรงเวลา       

ความกระตือรือรน และตรงเวลา 
เปน ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

5 20 

5 หนูนอยนัก
ประดิษฐ 

ง ๑.๑  ป.๑/๓  
 ทำงานเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองอยางกระตือรือรน
และตรงเวลา       

วัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ ท่ีใช
ทำของเลน  ,  การบำรุงรักษาของ
เลน  ,   การพับกระดาษเปนของ
เลน 

๕ 20 

สอบปลายภาค 2 20 
รวมตลอดปการศึกษา 40 100 

 

 

 
 
 
 



๓๖ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 

คำอธิบายรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
รหัสวิชา ง๑๒๑๐๑ ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

 

              ศึกษาวิธีการทำงาน และประโยชนของการทำงาน เพ่ือชวยเหลือตนเองและครอบครัว   การใชวัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือในการทำงานอยางเหมาะสมกับงานและประหยัด   การทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวอยางปลอดภยั  ประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน   

โดยใชทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทำงาน
รวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู 

เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน  มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  
ในดานความประหยัด   ปลอดภัย  ความกระตือรือรนและตรงตอเวลา     มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย  

ใฝเรียนรู  อยูอยางพอเพียง  มุงม่ันในการทำงาน  รักความเปนไทย  มีจิตสาธารณะ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑  ป.๒/๑, ป.๒/๒, ป.๒/๓ 
รวมท้ังหมด    ๓    ตัวช้ีวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 
โครงสรางรายวิชา 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
รหัสวิชา ง ๑๒๑๐๑  วิชาการงานอาชีพ       ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒        เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค   ๘๐ : ๒๐ 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ งานบานนารู ง1.1 ป.๒/๑  
บอกวิธีการและประโยชน
การทำงานเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัว 
ง1.1  ป.๒/๒  
ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ 
ใ น ก า ร ท ำ ง า น อ ย า ง
เห ม า ะ ส ม กั บ ง า น แ ล ะ
ประหยัด 
 ง1.1  ป.๒/๓ 
ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว อ ย า ง
ปลอดภัย 

การเขาใจการทำงานบอก
วิธีการและประโยชนการ
ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
และครอบครัว 
 เลือกใชวัสดุ  อุปกรณ   และ
เครื่องมือ    ในการทำงาน
อยางเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
 เพ่ือชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัว 
 

๑๒ ๓๐ 

๒ งานเกษตรคู
บาน 

ง1.1 ป.๒/๑  
บอกวิธีการและประโยชน
การทำงานเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัว 
 ง1.1 ป.๒/๒  
ใชวัสด ุ อุปกรณ   และ
เครื่องมือ    ในการทำงาน
อยางเหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
 ง1.1 ป.๒/๓ 
ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
และครอบครัวอยาง
ปลอดภัย 

การทำงานนั้ น ป ระหยั ด

ค า ใช จ าย  เวล า  รวม ท้ั ง

แรงงาน ผู ป ฏิ บั ติ จึ งค ว ร

ออกแบบวิธีการทำงานแต

ละอยางโดยการรูจักเลือกใช

เครื่องมือจัดลำดับวิธีการ

ข้ันตอนใหเหมาะสมกับงาน 

 เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และ

เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงาน

และประหยัด 

๑๒ ๒๕ 

๓ 
 
 
 
 

งานประดิษฐ 
คิดสรางสรรค 
 
 
 

ง1.1 ป.๒/๑  
บอกวิธีการและประโยชน
การทำงานเพ่ือชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัว 
ง1.1  ป.๒/๒  

รูจักใชและตรวจสอบความ
ส ม บู ร ณ ข อ ง เค รื่ อ ง มื อ
อุปกรณการทำงานอยางถูก
วิธี เปน ข้ันตอนดวยความ
รอบคอบระมัดระวังจะทำให

๑๔ 
 
 
 
 

๒๕ 
 
 
 
 



๓๘ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ     การทำงานนั้นปลอดภัย   
ลำดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวช้ีวัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

  ในการทำงานอยาง
เหมาะสมกับงานและ
ประหยัด 
 ง1.1 ป.๒/๓ 
ทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง
และครอบครัวอยาง
ปลอดภัย 

นำความรูเรื่องการทำงาน

เพ่ือชวยเหลือตนเองและ

ครอบครัวไปใชไดอยาง

ปลอดภัย 

  

สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 
รวมตลอดปการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 



๓๙ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

รหัสวิชา ง๑๓๑๐๑ วิชาการงานอาชีพ   ช้ันประถมศึกษาปท่ี  ๓      เวลา  ๔๐    ช่ัวโมง 
    
     ศึกษาวิธีการและประโยชนการทำงาน เพ่ือชวยเหลือตนเอง  ครอบครัวและสวนรวม วัสดุอุปกรณ 

และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน เขาใจข้ันตอนตามกระบวนการทำงานดวยความสะอาดและ อนุรักษ
สิ่งแวดลอม  ศึกษาวิธีการทำของเลนของใชอยางงายโดยกำหนดปญหาหรือความตองการ   
                โดยใชทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงาน
รวมกัน ทักษะแสวงหาความรูและมีความคิด เพ่ือใหมีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช
พลังงาน อนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 
       เห็นคุณคาของการนำความรูไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน  มีลักษณะนิสยัในการทำงานในดาน
ความประหยัด   ปลอดภัย  ความกระตือรือรน  ตรงตอเวลา  ความสะอาด  รอบคอบ   และอนุรักษสิ่งแวดลอม     

รหัสตัวช้ีวัด                                                          

ง ๑.๑   ป ๓/๑  ป ๓/๒  ป ๓/๓                                            
 รวมท้ังหมด   3  ตัวช้ีวัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

รหัสวิชา ง ๑๓๑๐๑    วิชาการงานอาชีพ     ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค   ๘๐ : ๒๐ 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การทำงานเพ่ือ
ชวยเหลือ
ตนเอง 
ครอบครัว และ
สวนรวม 

ง ๑.๑ ป.๓/๑ 
อธิบายวิธีการและ
ประโยชนของการทํางาน
เพ่ือชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสวนรวม    
ง ๑.๑ ป. ๓/๒ 
ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะ
งาน  
ง ๑.๑ ป. ๓/๓ 
ทำงานอยางเปนข้ันตอน
ตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด ความ
รอบคอบ และอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม  

• การเลือกใชเสื้อผา  
• การทำความสะอาดรองเทา       
และกระเปานักเรียน  
• การปดกวาด เช็ดถู บานเรือน  
• การทำความสะอาดหองเรียน  
• การจัดเตรียมอุปกรณการเรียน 

12 20 

๒ รูจักผักสวนครัว ง ๑.๑ ป.๓/๑ 
 อธิบายวิธีการและ
ประโยชนของการทำงาน
เพ่ือชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสวนรวม   
ง ๑.๑ ป. ๓/๒ 
ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะ
งาน  
ง ๑.๑ ป. ๓/๓ 
ทำงานอยางเปนข้ันตอน
ตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด ความ
รอบคอบ และอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม  
 
 

• การเตรียมการกอนปลูกผักสวน
ครัว  
• การดูแลรักษาผักสวนครัว  
• การปลูกผักสวนครัว 

13 30 



๔๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๓ ชางคิด 
ประดิษฐสิ่งของ 

ง ๑.๑ ป.๓/๑ 
อธิบายวิธีการและ
ประโยชนของการทำงาน
เพ่ือชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสวนรวม   
ง ๑.๑ ป. ๓/๒ 
ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือตรงกับลักษณะ
งาน  
ง ๑.๑ ป. ๓/๓ 
ทำงานอยางเปนข้ันตอน
ตามกระบวนการทำงาน
ดวยความสะอาด ความ
รอบคอบ และอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม  

• วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือท่ีใช       
ทำงานประ ดิษฐ  
• การประดิษฐของเลน  
• การบำรุงรักษาของเลน  
• การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ  

• การซอมแซมของใชสวนตัว 

13 30 

สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 
รวมตลอดปการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
รหัสวิชา ง๑๔๑๐๑ วิชาการงานอาชีพ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง  

ศึกษาและเขาใจเหตุผลในการทำงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวตามลำดับข้ันตอน มีมารยาทในการทำงาน  
ศึกษาความหมายและความสำคัญของอาชีพ  

อธิบายการทำงาน  ปฏิบัติ  ใช และสราง โดยใชทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ใชทักษะท่ีจำเปน  ประสบการณ  เห็นแนวทางในอาชีพ  และมีลักษณะนิสัยในการทำงาน   

มีจิตสำนึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัวดวยความซ่ือสัตย  
อดทน  ขยันประหยัด  รับผิดชอบ  และเจตคติท่ีดีตออาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวัด 

ง๑.๑  ป.๔/๑, ป.๔/๒, ป.๔/๓, ป.๔/๔ 
ง2.๑  ป. 4/๑ 

รวมท้ังหมด     ๕   ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  

รหัสวิชา ง ๑๔๑๐๑  วิชาการงานอาชีพ      ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔      เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 
คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค   ๘๐ : ๒๐ 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1 รูจักใช   
รูจักรักษา   

ง 1.1 ป.4/1 
 อธิบ าย เห ตุ ผ ล ใน การ
ทำงานใหบรรลุเปาหมาย 
ง 1.1 ป.4/2  
ทำงานบรรลุเปาหมายท่ี
วางไวอยางเปนข้ันตอน 
ดวยความขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซ่ือสัตย 
ง 1.1 ป.4/3  
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทำงาน   
ง 1.1 ป.4/4 
 ใชพลังงานและทรัพยากร
ในการทำงานอยาง
ประหยัด และคุมคา   

กระบวนการทำงานมี 4 ข้ันตอน 
ไดแก การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การต รวจสอบ ผลงาน  แล ะการ
ปรับปรุงแกไข การใชน้ำและใชไฟฟา
แบบประหยัดเปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติให
เปนนิสัย เชน ปดน้ำเม่ือเลิกใช เปดไฟ
เฉพาะดวงท่ีตองการแสงสวาง  ซ่ึงจะ
ชวยประหยัดรายจายใหครอบครัว
ไดมาก การดูแลรักษาเสื้อผา เครื่อง
แตงกาย และของใชสวนตัวมีแนวทาง
ปฏิบัติ ไดแก การใชอยางระมัดระวัง 
การทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ 
และการจัดเก็บใหเรียบรอย การจัดตู
เสื้อผา โตะเขียนหนังสือ และกระเปา
นักเรียน ควรมีการวางแผน กำหนด
ขอบ เขตของงาน  จัด เตรียมวัสดุ
อุปกรณ ใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติ  
และตรวจสอบผลงานหลังจากจัดเสร็จ
แลวหากพบขอบกพรองก็ควรปรับปรุง
แกไขทันที 
การตอนรับบิดามารดาหรือผูปกครอง
เปนมารยาทท่ีควรปฏิบัติเม่ือทานกลับ
มาถึงบาน หรือเม่ือทานมีโอกาสไป
รวมงานท่ีโรงเรียนท่ีเราเรียนอยู โดย
ปฏิบัติดวยความสุภาพ ออนนอม และ
เต็มใจ มารยาทท่ีควรปฏิบัติในการ
รับประทานอาหาร เชน ใชชอนกลาง
ตักอาหาร มารยาท การใชหองเรียน 
เชน ไมลากเกาอ้ีเสียงดัง มารยาทใน  
การใชหองสวมเชน ราดน้ำหลังจาก
การถ ายปสสาวะ การปฏิบั ติตาม
มารยาทเหลานี้จะทำใหเปนท่ียอมรับ
ของสังคม 

12 25 



๔๔ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

2 ไมดอกไม
ประดับงามตา 

ง 1.1 ป.4/1  
อ ธิ บ าย เห ตุ ผ ล ใน ก า ร
ทำงานใหบรรลุเปาหมาย 
ง 1.1 ป.4/2  
ทำงานบรรลุเปาหมายท่ี
วางไวอยางเปน ข้ันตอน 
ด วยความขยั น  อดท น
รับผิดชอบ และซ่ือสัตย 
ง 1.1 ป.4/3  
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทำงาน   
ง 1.1 ป.4/4  
ใชพลังงานและทรัพยากร
ใน ก า ร ท ำ ง า น อ ย า ง
ประหยัด และคุมคา   
 

ไมดอกและไมประดับเปนพืชท่ีปลูก
งาย เจริญเติบโตเร็ว และดูแลรักษา
งาย สวนใหญนิยมปลูกไว   ในภาชนะ
เพราะทำไดงายและประหยัด โดย
สามารถดัดแปลงวัสดุเหลือใชมาทำ
เปนภาชนะปลูกได  ดาวเรืองเปนพืช
ลมลุก มีดอกสีเหลืองสด ขยายพันธุ
โดยใชเมล็ด สามารถเจริญเติบโตไดใน
ดินทุกชนิด จึ งนิ ยมปลูก กัน ท่ัวไป  
บอนสีเปนไมประดับท่ีมีใบสวยงาม 
สีสันหลากหลายและแปลกตา มีถ่ิน
กำ เนิ ด แถบ ท วีป อ เม ริ ก า ใต แล ะ
ประเทศใน เขตรอน  นิ ยมปลูก ใน
ภาชนะ เชน  กระถางการปลูกไม
ดอกไมประดับในแปลงเปนการนำไม
ดอกไมประดับมาปลูกลงในแปลงปลูก 
เพ่ือชวยเสริมสรางสภาพแวดลอม ให
ค วามสดชื่ น  และความสวยงาม
บ าน ชื่ น เป น ไม ด อกส วย งาม ท่ี มี
ลักษณะลำตนสู ง มีขนตามลำตน 
ปลายใบแหลม มีดอกหลายสี 
แตไม มีกลิ่น ซ่ึงเปนท่ีนิยมปลูกกัน
ท่ัวไป 

10 20 

3 ฝกฝน 
งานซอม  
เตรียมพรอม
งานประดิษฐ 

ง 1.1 ป.4/1 
 อธิบ าย เห ตุ ผ ล ใน การ
ทำงานใหบรรลุเปาหมาย 
ง 1.1 ป.4/2 
 ทำงานบรรลุเปาหมายท่ี
วางไวอยางเปน ข้ันตอน 
ด วยความขยั น  อดท น
รับผิดชอบ และซ่ือสัตย 
ง 1.1 ป.4/3  
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทำงาน   
ง 1.1 ป.4/4  
ใชพลังงานและทรัพยากร
ใน ก า ร ท ำ ง า น อ ย า ง
ประหยัด และคุมคา   

การทำงานในบ านจำเป นตอ งใช
อุปกรณและเครื่องมือทำงานในบาน 
เพ่ือชวยผอนแรง ทำใหงานเสร็จเร็ว 
และมีคุณภาพ การทำงานประดิษฐ
เปนการนำวัสดุหรือเศษวัสดุเหลือใช
มาประดิษฐเปนของใชและของตกแตง
เพ่ื อป ระดั บ ตกแต งบ าน  อาคาร
สถานท่ีใหเกิดความสวยงามใบตอง
เป น วั ส ดุ ท่ี ห า ได ง า ย ใน ท อ ง ถ่ิ น 
นำมาใชประโยชนในการประดิษฐของ
ใชไดหลายชนิด ซ่ึงตองใชฝมือและ
ศิลปะในการประดิษฐ  เพ่ือให เกิด
ค ว า ม ส ว ย ง า ม แ ล ะ มี คุ ณ ค า           
การประดิษฐของใชจากกระดาษใน
หนวยการเรียนรูนี้เปนการประดิษฐ     

11 25 



๔๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

   ท่ีรองแกว ซ่ึงสามารถทำไวใชวางรอง
แกวเครื่องดื่มในบานได การประดิษฐ
ของตกแตงจากกระดาษเปนการนำ
เศษวัสดุมาออกแบบและประดิษฐตาม
ความคิดสรางสรรค 

  

4 การจัดเก็บ
เอกสาร 

ง 1.1 ป.4/1  
อ ธิ บ าย เห ตุ ผ ล ใน ก า ร
ทำงานใหบรรลุเปาหมาย 
ง 1.1 ป.4/2  
ทำงานบรรลุเปาหมายท่ี
วางไวอยางเปน ข้ันตอน 
ด วยความขยั น  อดท น
รับผิดชอบ และซ่ือสัตย 
ง 1.1 ป.4/3  
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทำงาน   
ง 1.1 ป.4/4  
ใชพลังงานและทรัพยากร
ในการทำงานอยาง
ประหยัด และคุมคา   

เอกสารเปนหลักฐานสำคัญท่ีใชแสดง
เพ่ือใหผู อ่ืนทราบสถานภาพ ความ
เปนมา และประวัติดานตาง ๆ ซ่ึงเรา
ควรรวบรวมและจัดเก็บเอกสารไวให
ครบทุกดาน เพ่ือใชประโยชนในการ
ดำเนินชีวิตของเรา การจัดเก็บเอกสาร
ส วนตั ว โด ยการจำแนกป ระ เภ ท 
รวบรวม  และจั ด เก็บ เอกสารให
เรียบรอย เปนระบบทำใหสามารถ
คนหาหรือหยิบใชไดสะดวก และไม
สูญหาย 

2 15 

5 รูจักอาชีพ ง 2.1 ป.4/1 อธิบาย
ความหมายและ
ความสำคัญของอาชีพ 

การประกอบอาชีพเปนการทำงานเพ่ือ
หารายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ทำใหครอบครัว มีความสุขในการ
ด ำรงชี วิ ต ป ระจ ำวั น  ก าร ศึ กษ า
เก่ียวกับการดูแลท่ีอยูอาศัย การผลิต
อ า ห า ร  ก า ร ใช แ ล ะ ดู แ ล รั ก ษ า
เครื่องนุงหม จะชวยใหเราสามารถ
นำเอาความรูมาใชในการประกอบ
อาชีพได 

3 15 

สอบปลายภาค 2 20 

รวม 40 100 
 
 

 
 
 



๔๖ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

รหัสวิชา ง๑๕๑๐๑ วิชาการงานอาชีพ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

 ศึกษาเหตุผลในการทำงานแตละข้ันตอนถูกตองตามกระบวนการทำงาน  การใชทักษะการจัดการในการ
ทำงานอยางเปนระบบ  ประณีตและมีความคิดสรางสรรค  ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัว  มีจิตสำนึกการใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา  สำรวจขอมูลเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ  
ในชุมชนและระบุความแตกตางของอาชีพ  
 โดยใชกระบวนการ อธิบาย  ทักษะการจัดการ   การทำงานรวมกัน  การแสวงหาความรู  ความสามารถ
ในการสื่อสาร ความสารมารถในการการแกปญหา ความสารมารถในการใชทักษะชีวิต 
 เห็นคุณคาของการทำงาน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา อนุรักษสิ่งแวดลอมนำความรูไปใชประโยชน 
ในชีวิตประจำวัน   เปนสุภาพชน  มีมารยาทในการทำงาน  มุงม่ันในการทำงาน ซ่ือสัตย   มีวินัย ซ่ือสัตย และอยู
อยางพอเพียง   

รหัสตัวช้ีวัด 
ง๑.๑  ป.๕/๑, ป.๕/๒, ป.๕/๓, ป.๕/๔ 
ง2.๑  ป.2/๑, ป.2/๒ 

รวมท้ังหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางรายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
รหัสวิชา ง ๑๕๑๐๑  วิชาการงานอาชีพ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕    เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค   ๘๐ : ๒๐ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1 งานบาน
งามตา 

ง ๑.๑  ป.5/๑ 
อธิบายเหตุผลการ
ทำงานแตละข้ันตอน
ถูกตองตามกระบวนการ
ทำงาน 
ง ๑.๑  ป.5/2 
ใชทักษะการจัดการใน
การทำงานอยางเปน
ระบบ ประณีตและมี
ความคิดสรางสรรค 
ง1.1 ป5/3 
ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทกับสมาชิกใน
ครอบครัว 

ทักษะการจัดการเปนการจัดระบบงาน
และระบบคน เพ่ือใหทำงานสำเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
จัดโตะอาหาร ตูเย็น และหองครัว การ
ทำความสะอาดหองน้ำและหองสวม
ความคิดสรางสรรค มี  4  ลักษณ ะ 
ประกอบดวย ความคิดริเริ่ม ความ
คลองในการคิด ความยืดหยุน  ในการ
คิด และความคิดละเอียดลออความ
ประณีตเปนลักษณะนิสัยในการทำงาน
มารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัวการมีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด
และคุมคาเปนคุณธรรมในการทำงาน 

9 18 

2 เสื้อผา
เครื่อง 
แตงกาย 

ง1.1 ป.5/1 อธิบาย
เหตุผลในการทำงานแต
ละข้ันตอนถูกตองตาม
กระบวนการทำงาน 
ง 1.1 ป.5/4 มี
จิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา 

 ข้ันตอนการทำงาน เปนสวนหนึ่งของ
การปฏิบัติงาน โดยทำตามลำดับ
ข้ันตอนท่ีวางไว  
ในการการซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด 
พับ เสื้อผา ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
ข้ันตอน และใชพลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคา 
 

8 17 

3 งานเกษตร
คูบาน 

ง 1.1  ป.5/1   
อธิบายเหตุผลในการ
ทำงานแตละข้ันตอน
ถูกตองตามกระบวนการ
ทำงาน 
ง1.1  ป.5/4  
มีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัด และ
คุมคา  

การเลือกใชเครื่องมือเกษตรให
เหมาะสมและถูกวิธีจะชวยใหทำงาน
ประสบความสำเร็จและปลอดภัยการ
รูจักสภาพดินและเลือกใชปุยให
เหมาะสมจะทำใหพืชท่ีปลูกใหผลผลิต
ท่ีดี การขยายพันธุ ปลูก ดูแล และเก็บ
เก่ียวผักสวนครัวจะตองปฏิบัติให
ถูกตองตามข้ันตอนของกระบวนการ
ทำงาน และใชพลังงาน ทรัพยากร
อยางประหยัด คุมคา  

6 12 



๔๘ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวย
การเรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/
ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

4 งานชางงาน
ประดิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 

ง1.1 ป.5/1  
อธิบายเหตุผลในการ
ทำงานแตละข้ันตอน
ถูกตองตามกระบวนการ
ทำงาน 
ง 1.1 ป.5/4  
มีจิตสำนึกในการใช
พลังงานและทรัพยากร
อยางประหยัดและคุมคา 

การทำงานชางจะตองใชทักษะการ
จัดการอยางเปนระบบ ประณีต มี
ความคิดสรางสรรค นำความรูและ
ทักษะไปประยุกตใชในการสรางสิ่งของ
เครื่องใชอยางปลอดภัย โดยกำหนด
ความตองการ รวบรวมขอมูล เลือก
วิธีการ ออกแบบการทำงาน ลงมือ
สราง การดูแลรักษาของใชตางๆ อยาง
คุมคา 

8 
 
 
 
 

17 
 

5 ธุรกิจและ
อาชีพ 

ง 2.1ป.5/1 
สำรวจขอมูลท่ีเก่ียวกับ
อาชีพตางๆ ในชุมชน 
ง 2.1 ป.5/2  
ระบุความแตกตางของ
อาชีพ 
 

งานธุรกิจมีกระบวนการทำงานอยางมี
ข้ันตอน มีการจัดการทำงานอยางเปน
ระบบ สวนการทำบัญชีครัวเรือนนั้น
จะตองทำอยางถูกตองตามข้ันตอน ซ่ึง
การทำงานทุกประเภทจะตองมีการ
จัดเก็บเอกสารสำคัญอยางถูกวิธี อาชีพ
ในแตละชุมชนยอมทำใหเห็นความ
หลากหลายและความแตกตางกันใน
แตละอาชีพ 

7 16 

สอบปลาย 2 20 
รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

คำอธิบายรายวิชา 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

รหัสวิชา ง๑๖๑๐๑ วิชาการงานอาชีพ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละข้ันตอน การจัดการในการทำงานและ

การทำงานรวมกันกับครอบครัวและผูอ่ืน ถายทอดความคิดหรือแผนท่ีความคิดในการสรางชิ้นงานจากจินตนาการ
หรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวัน สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  ความรูความสามารถและคุณธรรมท่ี
สัมพันธกับอาชีพท่ีสนใจ   

 อธิบาย  อภิปราย  ปฏิบัติ  เลือก  ใช  เก็บรักษา  นำเสนอ  สำรวจ  ระบุ  โดยใชทักษะกระบวนการ
ทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใชพลั งงาน  ทรัพยากรและสิ่ งแวดลอม                   
ในการดำรงชีวิต  และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ใชทักษะท่ีจำเปน ประสบการณ เห็นแนวทางในอาชีพ  

เพ่ือให มี คุณธรรม  มีความรับผิดชอบและมีลักษณะนิสัยในการทำงาน มีความคิดสรางสรรค                    
มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ  ประหยัดในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพ่ือการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว 

 

รหัสตัวช้ีวัด                                                                                                                                                                                    
ง ๑.๑  ป ๖/๑  ป ๖/๒   ป ๖/๓                         
ง 2.๑  ป ๖/๑  ป ๖/๒                                                                                                                                                            
รวมท้ังหมด     5    ตัวช้ีวัด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

โครงสรางรายวิชากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
รหัสวิชา ง ๑๖๑๐๑ วิชาการงานอาชีพ    ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖       เวลา  4๐  ช่ัวโมง 

คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน อัตราสวนคะแนนระหวางเรียน : ปลายภาค   ๘๐ : ๒๐ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

๑ การจัดการใน
การทำงาน 

ง ๑.๑ ป. ๖/๑ 
อภิปรายแนวทางในการทำงาน
และปรับปรุงการทำงานแตละ
ขั้นตอน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๒ 
 ใชทักษะการจัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงานรวมกัน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๓                    
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงานกับครอบครัวและผูอื่น   

 •  การทำงานกับสมาชิกใน
ครอบครัวและ   ผูอ่ืน 
• การดูแลรักษาสมบัติภายใน
บาน 
• การเตรียม ประกอบ และจัด
อาหารใหสมาชิกในครอบครัว 

๘ ๑8 

๒ รอบรูเรื่อง
เกษตร 

ง ๑.๑ ป. ๖/๑ 
อภิปรายแนวทางในการทำงาน
และปรับปรุงการทำงานแตละ
ขั้นตอน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๒ 
 ใชทักษะการจัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงานรวมกัน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๓                     
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงานกับครอบครัวและผูอื่น   

• ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการปลูก
พืช  
• การปลูกไมดอกและผักสวน
ครัว 
• การเลี้ยงสัตว 
• การเลี้ยงปลาสวยงาม 

9 20 

๓ ชางประดิษฐใน
บาน 

ง ๑.๑ ป. ๖/๑ 
อภิปรายแนวทางในการทำงาน
และปรับปรุงการทำงานแตละ
ขั้นตอน  
 ง ๑.๑ ป. ๖/๒ 
ใชทักษะการจัดการในการทำงาน
และมีทักษะการทำงานรวมกัน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๓                   
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงานกบัครอบครัวและผูอื่น  
 
  

• ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงาน
ชาง  
• การติดตั้งและประกอบของใช
ในบาน 
• การทำงานประดิษฐ 
• การประดิษฐของใช 
• การประดิษฐของตกแตง 

9 20 

ลำดับ ช่ือหนวยการ มาตรฐานการเรียนรู/ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ เวลา น้ำหนัก



๕๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ท่ี เรียนรู (ช่ัวโมง) คะแนน 
๔ กิจธุระใน

ชีวิตประจำวัน    
ง ๑.๑ ป. ๖/๑ 
อภิปรายแนวทางในการทำงาน
และปรับปรุงการทำงานแตละ
ข้ันตอน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๒ 
 ใชทักษะการจัดการในการ
ทำงานและมีทักษะการทำงาน
รวมกัน  
ง ๑.๑ ป. ๖/๓ 
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการ
ทำงานกับครอบครัวและผูอ่ืน    

• รายรับและรายจายสวนตัว  
• รายรับและรายจายของ
หองเรียน 
• การจัดเก็บเอกสารการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 11 

๕ อาชีพในฝน ง 2.๑ ป. ๖/๑ 
สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนใน
การเลือกอาชีพ  
ง 2.๑ ป. ๖/๒ 
ระบุความรู ความสามารถ และ
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ี
สนใจ               

• ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชีพ  
• การสำรวจตนเอง 
• คุณธรรมในการประกอบ
อาชีพ 

6 11 

สอบปลายภาค ๒ ๒๐ 
รวมตลอดปการศึกษา ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 



เกณฑการจบ 

คุณภาพผูเรียน 

จบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

• เขาใจวิธีการทำงานเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม ใชวัสดุ อุปกรณ                   

และเครื่องมือถูกตองตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงาน                            

ท่ีกระตือรือรน ตรงเวลา ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

• เขาใจประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแกปญหาหรือสนอง

ความตองการอยางมีความคิดสรางสรรค  มีทักษะในการสรางของเลน  ของใชอยางงาย  โดยใช

กระบวนการเทคโนโลยี ไดแก กำหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล  ออกแบบโดยถายทอด

ความคิดเปนภาพราง ๒ มิติ ลงมือสราง และประเมินผล  เลือกใชวัสดุ อุปกรณอยางถูกวิธี  เลือกใชสิ่งของ

เครื่องใชในชีวิตประจำวันอยางสรางสรรคและมีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนำกลับมาใชซ้ำ    

• เขาใจและมีทักษะการคนหาขอมูลอยางมีข้ันตอน การนำเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ และ

วิธีดูแลรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จบช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

• เขาใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตละข้ันตอน มีทักษะการจัดการทักษะการ

ทำงานรวมกัน ทำงานอยางเปนระบบและมีความคิดสรางสรรค มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีขยัน อดทน 

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย        มีมารยาท และมีจิตสำนึกในการใชน้ำ ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา 

•   เขาใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และสวนประกอบของระบบเทคโนโลยี                          

มีความคิดในการแกปญหาหรือสนองความตองการอยางหลากหลาย  นำความรูและทักษะการสราง

ชิ้นงานไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยางปลอดภัย โดยใชกระบวนการ

เทคโนโลยี ไดแก กำหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล  ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปน

ภาพราง ๓ มิติ หรือแผนท่ีความคิด  ลงมือสราง และประเมินผล  เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

อยางสรางสรรค ตอชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีดวยการแปรรูปแลวนำกลับมาใชใหม 

 • เขาใจหลักการแกปญหาเบื้องตน มีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เก็บรักษา 

ขอมูล สรางภาพกราฟก สรางงานเอกสาร นำเสนอขอมูล และสรางชิ้นงานอยางมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ 

•   รูและเขาใจเก่ียวกับอาชีพ รวมท้ังมีความรู ความสามารถและคุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพ  

 
 

 
 



๕๓ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

❖ หลักการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เปนกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตคีวามผลการเรียนรู และพัฒนาการดานตาง ๆ ของ
ผูเรียนตาม มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดของหลักสูตร นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรูและใช
เปนขอมูลสำหรับ การตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาตองมีกระบวนการจัดการท่ีเปนระบบ เพ่ือใหการ
ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหผลการประเมินท่ี
ตรงตามความรูความสามารถท่ีแทจริง ของผูเรียน ถูกตองตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
รวมท้ังสามารถรองรับการประเมินภายในและ การประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ได สถานศึกษาจึงควรกำหนดหลักการดำเนินการวัด และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร สถานศึกษา ดังนี้  

๑. สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยเปดโอกาส 
ใหผูท่ีเก่ียวของมีสวนรวม  

๒. การวดัและการประเมินผลการเรียนรู มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัดสินผลการเรียน  
๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วดั 

ตามกลุมสาระการเรียนรูท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา และจัดใหมีการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน  

๔. การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอง
ดำเนินการดวยเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลผูเรียนไดอยางรอบดาน ท้ัง
ดานความรู ความคิด กระบวนการ พฤติกรรมและเจตคติ เหมาะสมกับสิ่งท่ีตองการวัด ธรรมชาติวิชา และ 
ระดับชั้นของผูเรียน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเท่ียงตรง ยุติธรรม และเชื่อถือได  

๕. การประเมินผูเรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม 
การเรียนรู การรวมกิจกรรม และการทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ของ แตละระดับและรูปแบบการศึกษา  

๖. เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเก่ียวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู  
๗. ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและระหวางรูปแบบการศึกษาตาง ๆ  
๘. ใหสถานศึกษาจัดทำและออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือเปนหลักฐานการประเมินผล 

การเรียนรู รายงานผลการเรียน แสดงวุฒิการศึกษา และรับรองผลการเรียนของผูเรียน 

❖ องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดจุดหมาย สมรรถนะสำคัญ
ของ ผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และมาตรฐานการเรียนรู เปนเปาหมายและกรอบทิศทางในการ
พัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับ
โลก กำหนดใหผูเรียน ไดเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกำหนดในสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระ 
มีความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและเขารวมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน  



๕๔ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

องคประกอบของการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความสัมพันธ ดังแผนภาพท่ี ๒.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงความสัมพันธขององคประกอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู ผูสอนวัดและประเมินผลการ
เรียนรูผูเรียนเปนรายวิชาบนพ้ืนฐานของตัวชี้วัดในรายวิชาพ้ืนฐาน และผลการเรียนรูในรายวิชาเพ่ิมเติม 
ตามท่ีกำหนดในหนวยการเรียนรู ผูสอนใชวิธีการท่ีหลากหลายจาก แหลงขอมูลหลาย ๆ แหลง เพ่ือให
ไดผลการประเมินท่ีสะทอนความรูความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน โดย วัดและประเมินการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอน สังเกตพัฒนาการและความประพฤติ ของผูเรียน สังเกต
พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม ผูสอนควรเนนการประเมินตามสภาพจริง เชน การประเมินการ
ปฏิบัติงาน การประเมินจากโครงงาน หรือการประเมินจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ ควบคูไปกับ การใชการ
ทดสอบแบบตาง ๆ อยางสมดุล ตองใหความสำคัญกับการประเมินระหวางเรียนมากกวาการประเมิน 
ปลายป/ปลายภาค และใชเปนขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู ดังแผนภาพท่ี ๒.๒ 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรายกลุมสาระการเรียนรู 

กิจกรรม 
พัฒนาผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู  
๘ กลุมสาระ 

การอาน คิดวิเคราะห 
และเขียน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 

คุณภาพผูเรียน 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพ 

กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย บูรณา

การในการเรียนการสอน 



๕๕ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

๒. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน  
การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน 

หนังสือ เอกสาร และสื่อตาง ๆ เพ่ือหาความรู เพ่ิมพูนประสบการณ ความสุนทรียและประยุกตใช แลวนำ
เนื้อหา สาระท่ีอานมาคิดวิเคราะห นำไปสูการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห สรางสรรค การแกปญหา
ในเรื่องตาง ๆ และถายทอดความคิดนั้นดวยการเขียนท่ีมีสำนวนภาษาถูกตอง มีเหตุผลและลำดับข้ันตอน
ในการนำเสนอ สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตามระดับความสามารถในแตละระดับชั้น  

กรณีผูเรียนมีความบกพรองในกระบวนการดานการเห็นหรือท่ีเก่ียวของทำใหเปนอุปสรรคตอ การ
อาน สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการประเมินใหเหมาะสมกับผูเรียนกลุมเปาหมายนั้น  

การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน สถานศึกษาตองดำเนินการอยางตอเนื่องและ 
สรุปผลเปนรายป/รายภาค เพ่ือวินิจฉัยและใชเปนขอมูลในการพัฒนาผูเรียนและประเมินการเลื่อนชั้น 
ตลอดจน การจบการศึกษาระดับตาง ๆ 

การอาน คิดวิเคราะห และเขียน เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง ดังแผนภาพท่ี ๒.๓ 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
 

๓. การประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงค  
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนการประเมินคุณลักษณะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับ 

ผูเรียน อันเปนคุณลักษณะท่ีสังคมตองการในดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม จิตสำนึก สามารถอยู
รวมกับผูอ่ืน ในสงัคมไดอยางมีความสุข ท้ังในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค ๘ คุณลักษณะ ในการประเมินให
ประเมินแตละ คุณลักษณะ แลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุกฝายและแหลงขอมูลหลายแหลง
เพ่ือใหไดขอมูลนำมาสู การสรุปผลเปนรายป/รายภาค และใชเปนขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นและการ
จบการศึกษาระดับตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

อาน (รับขอความ) 

คิดวิเคราะห 

เขียน (สื่อสาร) 

หนังสอื เอกสาร โทรทัศน อินเทอรเน็ต สื่อตาง ๆ ฯลฯ แลวสรุป
เปนความรูความเขาใจของตนเอง 

วิเคราะห สังเคราะห หาเหตุผล แกปญหา และสรางสรรค 

ถายทอดความรู ความคิด สื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ 



๕๖ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางฯ ดังแผนภาพท่ี ๒.๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 
 
๔. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผูเรียน 

และเวลาในการเขารวมกิจกรรมตามเกณฑท่ีกำหนดไวในแตละกิจกรรม และใชเปนขอมูลประเมินการ
เลื่อน ชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตาง ๆ ดังแผนภาพท่ี ๒.๕ 

 
 

 
 

 

 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๕ แสดงการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 
 
 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค 

มีจิตสาธารณะ 

รักความเปนไทย 

รักชาติ ศาสน 
กษัตริย 

ซ่ือสัตยสุจริต 

มุงม่ันในการทำงาน 

อยูอยางพอเพียง ใฝเรียนรู 

มีวินัย 

กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน 

กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบำเพ็ญ
ประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
- ชุมนุม/ชมรม 

 



๕๗ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

❖ เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
๑. ระดับประถมศึกษา  

๑.๑ การตัดสินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
กำหนดหลักเกณฑการวัด และประเมินผลการเรียนรู เพ่ือตัดสินผลการเรียนของผูเรียน ดังนี้  

๑) ผูเรียนตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด  
๒) ผูเรียนตองไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๓) ผูเรียนตองไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา  
๔) ผูเรียนตองไดรับการประเมินและมีผลการประเมินผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษา 

กำหนดในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
เพ่ือใหการจัดการเรียนรูบังเกิดผล ผูเรียนตองไดรับการพัฒนาอยางเพียงพอในความรู 

ทักษะ คุณลักษณะท่ีกำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลาเรียนท่ีเพียงพอตอการพัฒนาดวย โดยปกติในระดับ 
ประถมศึกษาผูสอนจะมีเวลาอยูกับผูเรียนตลอดปการศึกษา ประมาณ ๒๐๐ วัน สถานศึกษาจึงควร
บริหารจัดการ เวลาท่ีไดรับนี้ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน และตระหนักวา
เวลาเรียนเปนทรัพยากร ท่ีใชหมดไปในแตละวัน มากกวาเปนเพียงองคประกอบหนึ่งของการบริหาร
หลักสูตร การกำหนดใหผูเรียนมีเวลา เรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปการศึกษา จึง
เปนการมุงหวังใหผูสอนมีเวลาในการพัฒนา ผูเรียน และเติมเต็มศักยภาพของผูเรียน และเพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูสอนตอง ตรวจสอบความรูความสามารถท่ีแสดงพัฒนาการของ
ผูเรียนอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง อีกท้ังตองสรางให ผูเรียนรับผิดชอบการเรียนรูของตนดวยการ
ตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนของตนเองอยางสม่ำเสมอ เชนกัน ตัวชี้วัดซ่ึงมีความสำคัญในการ
นำมาใชออกแบบหนวยการเรียนรูนั้นยังเปนแนวทางสำหรับผูสอนและ ผูเรียนใชในการตรวจสอบ
ยอนกลับวาผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือยัง การประเมินในชั้นเรียนซ่ึงตองอาศัยท้ัง การประเมินเพ่ือการ
พัฒนาและการประเมินเพ่ือสรุปการเรียนรูจะเปนเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบ ความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเรียน สถานศึกษาโดยผูสอนกำหนดเกณฑท่ียอมรับไดในการผานตัวชี้วัดทุกตัว ใหเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา กลาวคือ ใหทาทายการเรียนรูไมยากหรืองายเกินไป เพ่ือใชเปนเกณฑ ในการ
ประเมินวาสิ่งท่ีผูเรียนรู เขาใจ ทำไดนั้น เปนท่ีนาพอใจ บรรลุตามเกณฑท่ียอมรับได หากยังไมบรรลุ 
จะตองหาวิธีการชวยเหลือ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาสูงสุด การกำหนดเกณฑนี้ผูสอนสามารถให
ผูเรียน รวมกำหนดดวยได เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบรวมกันและสรางแรงจูงใจในการเรียน การประเมิน
เพ่ือการพัฒนา สวนมากเปนการประเมินอยางไมเปนทางการ เชน สังเกต หรือซักถาม หรือการทดสอบ
ยอยในการประเมิน เพ่ือการพัฒนานี้ ควรใหผูเรียนไดรับการพัฒนาจนผานเกณฑท่ียอมรับได ผูเรียนแต
ละคนอาจใชเวลาเรียน และวิธีการเรียนท่ีแตกตางกัน ฉะนั้น ผูสอนควรนำขอมูลท่ีไดมาใชปรับวิธีการ
สอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนา เต็มศักยภาพ อันจะนำไปสูการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูในทายท่ีสุด
อยางมีคุณภาพ การประเมินเพ่ือการพัฒนาจึงไมจำเปนตองตัดสินใหคะแนนเสมอไป การตัดสินให
คะแนนหรือใหเปนระดับคุณภาพควรดำเนินการ โดยใชการประเมินสรุปผลรวมเม่ือจบหนวยการเรียนรู
และจบรายวิชา  



๕๘ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

การตัดสินผลการเรียน ตัดสินเปนรายวิชา โดยใชผลการประเมินระหวางปและปลายป 
ตามสัดสวนท่ีสถานศึกษากำหนด ทุกรายวิชาตองไดรับการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางการใหระดับ 
ผลการเรียนตามท่ีสถานศึกษากำหนด และผูเรียนตองผานทุกรายวิชาพ้ืนฐาน 

๑.๒ การใหระดับผลการเรียน  
การตัดสินเพ่ือใหระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถใหระดับผลการเรียน 

หรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผูเรียนเปนระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ และระบบท่ีใชคำ
สำคัญ สะทอนมาตรฐาน  

การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชระบบผานและไมผาน โดยกำหนด 
เกณฑการตัดสินผานแตละรายวิชาท่ีรอยละ ๕๐ จากนั้นจึงใหระดับผลการเรียนท่ีผานเปนระบบตาง ๆ 
ตามท่ี สถานศึกษากำหนด ไดแก ระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบรอยละ ระบบท่ีใชคำสำคัญสะทอน
มาตรฐาน ตารางขางใตแสดงการใหระดับผลการเรียนดวยระบบตาง ๆ และการเทียบกันไดระหวางระบบ 
กรณีท่ีสถานศึกษาใหระดับผลการเรียนดวยระบบตาง ๆ สามารถเทียบกันได ดังนี้ 

 
 

 
ระบบตัวเลข 

 
ระบบ

ตัวอักษร 

 
ระบบรอยละ 

ระบบท่ีใชคำสำคัญสะทอนมาตรฐาน 
๕ ระดับ ๔ ระดับ ๒ ระดับ 

๔ A ๘๐-๑๐๐ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
 
 
 
 

ผาน 

๓.๕ B+ ๗๕-๗๙  
ด ี

 
ดี ๓ B ๗๐-๗๔ 

๒.๕ C+ ๖๕-๖๙   
 พอใช ๒ C ๖๐-๖๔  

 
ผาน 

๑.๕ D+ ๕๕-๕๙  
ผาน ๑ D ๕๐-๕๔ 

๐ F ๐-๔๙ ไมผาน ไมผาน ไมผาน 
 
การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคนั้น ใหผล

การประเมินเปนผานและไมผาน กรณีท่ีผานใหระดับผลการประเมินเปนดีเยี่ยม ดี และผาน 
๑) ในการสรุปผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน เพ่ือการเลื่อนชั้น และจบ

การศึกษา กำหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้  
ดีเยี่ยม หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมี

คุณภาพดีเลิศอยูเสมอ 
ดี หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับ 
 ผาน หมายถึง มีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียนท่ีมี

คุณภาพเปนท่ียอมรับ แตยังมีขอบกพรอง บางประการ  



๕๙ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ไมผาน หมายถึง ไมมีผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
หรือถามีผลงาน ผลงานนั้นยังมีขอบกพรองท่ีตอง ไดรับการปรับปรงุแกไขหลายประการ 

๒) ในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงครวมทุกคุณลกัษณะ เพ่ือการเลื่อนชั้น
และจบการศึกษา กำหนดเกณฑการตัดสินเปน ๔ ระดับ และความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 

ดีเยี่ยม หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะจนเปนนิสัย และนำไปใช ในชีวิตประจำวันเพ่ือ
ประโยชนสุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๕-๘ คุณลักษณะ 
และไมมีคุณลักษณะใดไดผลการประเมิน ต่ำกวาระดับดี  

ดี หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพ่ือให เปนการยอมรับของสังคม 
โดยพิจารณาจาก  

๑. ไดผลการประเมินระดับดีเยี่ยม จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และไมมีคุณลักษณะใด
ไดผลการประเมินต่ำกวา ระดับดี หรือ  

๒. ไดผลการประเมินระดับดีท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ  
๓. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป จำนวน ๕-๗ คุณลักษณะ และมีบาง

คุณลักษณะได ผลการประเมินระดับผาน 
ผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏิบัติตามกฎเกณฑและเง่ือนไขท่ี สถานศึกษากำหนด โดย

พิจารณาจาก  
๑. ไดผลการประเมินระดับผานท้ัง ๘ คุณลักษณะ หรือ  
๒. ไดผลการประเมินตั้งแตระดับดีข้ึนไป จำนวน ๑-๔ คุณลักษณะ และคุณลักษณะท่ี

เหลือได ผลการประเมินระดับผาน 
ไมผาน หมายถึง ผูเรียนรับรูและปฏบิัติไดไมครบตามกฎเกณฑและเง่ือนไข ท่ีสถานศึกษากำหนด 

โดยพิจารณาจากผลการประเมิน ระดับไมผาน ตั้งแต ๑ คุณลักษณะ 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จะตองพิจารณาท้ังเวลาการเขารวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรม และผลงานของผูเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด และใหผลการประเมินเปนผานและไม
ผาน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มี ๓ ลักษณะ คือ  
๑) กิจกรรมแนะแนว  
๒) กิจกรรมนักเรียน ซ่ึงประกอบดวย  

(๑) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบำเพ็ญประโยชน โดยผูเรียนเลือก อยาง
ใดอยางหนึ่ง ๑ กิจกรรม  

(๒) กิจกรรมชุมนุมหรือชมรมอีก ๑ กิจกรรม  
๓) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน  
ใหใชตัวอักษรแสดงผลการประเมิน ดังนี้ 
“ผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ มีผลงานตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  
“มผ” หมายถึง ผูเรียนมีเวลาเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ปฏิบัติกิจกรรมและ มีผลงานไม

เปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด  



๖๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

ในกรณีท่ีผูเรียนไดผลของกิจกรรมเปน “มผ” สถานศึกษาตองจัดซอมเสริมใหผูเรียน ทำกิจกรรม
ในสวนท่ีผูเรียนไมไดเขารวมหรือไมไดทำจนครบถวน แลวจึงเปลี่ยนผลจาก “มผ” เปน “ผ” ได ท้ังนี้ ตอง
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษานั้น ยกเวนมีเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา 

 
 
๑.๓ การเลื่อนชั้น  
เม่ือสิ้นปการศึกษา ผูเรียนจะไดรับการเลื่อนชั้น เม่ือมีคุณสมบัติตามเกณฑดังตอไปนี้  
๑) ผูเรียนมีเวลาเรียนตลอดปการศึกษาไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 
 ๒) ผูเรียนมีผลการประเมินผานทุกรายวิชาพ้ืนฐาน  
๓) ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด 
ท้ังนี้ถาผูเรียนมีขอบกพรองเพียงเล็กนอย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวาสามารถพัฒนาและ

สอนซอมเสริมได ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผอนผันใหเลื่อนชั้นได 
อนึ่ง ในกรณีท่ีผูเรียนมีหลักฐานการเรียนรูท่ีแสดงวามีความสามารถดีเลิศ สถานศึกษา อาจให

โอกาสผูเรียนเลื่อนชั้นกลางปการศึกษา โดยสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวย ฝายวิชาการ 
ของสถานศึกษาและผูแทนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือตนสังกัด ประเมินผูเรียนและตรวจสอบคุณสมบัติ 
ใหครบถวนตามเง่ือนไขท้ัง ๓ ประการ ตอไปนี้ 
 

๑) มีผลการเรียนในปการศึกษาท่ีผานมาและมีผลการเรียนระหวางปท่ีกำลังศึกษาอยูใน 
เกณฑดีเยี่ยม  

๒) มีวุฒิภาวะเหมาะสมท่ีจะเรียนในชั้นท่ีสูงข้ึน  
              ๓) ผานการประเมินผลความรูความสามารถทุกรายวิชาของชั้นปท่ีเรียนปจจุบัน และ

ความรู ความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นปท่ีจะเลื่อนข้ึน  
การอนุมัติใหเลื่อนชั้นกลางปการศึกษาไปเรียนชั้นสูงข้ึนได ๑ ระดับชั้นนี้ ตองไดรับ การยินยอม

จากผูเรียนและผูปกครอง และตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนท่ี ๒ ของปการศึกษานั้น  
สำหรับในกรณีท่ีพบวามีผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตาง ๆ มีปญหาในการเรียนรู ใหสถานศึกษา

ดำเนินงานรวมกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวดั/ศูนยการศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา/หนวยงานตนสังกัด โรงเรียนเฉพาะความพิการ หาแนวทางการแกไขและพัฒนา 

๑.๔ การเรียนซ้ำชั้น 
ผูเรียนท่ีไมผานรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโนมวาจะเปนปญหาตอการเรียนในระดับชั้นท่ี

สูงข้ึน สถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหเรียนซ้ำชั้น ท้ังนี้ ใหคำนึงถึงวุฒิภาวะและ
ความสามารถของผูเรียนเปนสำคัญ 

ผูเรียนท่ีไมมีคุณสมบัติตามเกณฑการเลื่อนชั้น สถานศึกษาควรใหเรียนซ้ำชั้น ท้ังนี้ 
สถานศึกษาอาจใชดุลยพินิจใหเลื่อนชั้นได หากพิจารณาวาผูเรียนมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้  

๑) มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ ๘๐ อันเนื่องจากสาเหตุจำเปนหรือเหตุสุดวิสัย แตมี คุณสมบัติ
ตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออ่ืน ๆ ครบถวน  



๖๑ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

๒) ผูเรียนมีผลการประเมินผานมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดไมถึงเกณฑตามท่ี 
สถานศึกษากำหนดในแตละรายวิชา แตเห็นวาสามารถสอนซอมเสริมไดในปการศึกษานั้น และมีคุณสมบัติ 
ตามเกณฑการเลื่อนชั้นในขออ่ืน ๆ ครบถวน  

๓) ผูเรียนมีผลการประเมินรายวิชาในกลุมสาระภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยูในระดับผาน  

กอนท่ีจะใหผูเรียนเรียนซ้ำชั้น สถานศึกษาควรแจงใหผูปกครองและผูเรียนทราบเหตุผล ของการ
เรียนซ้ำชั้น 

๑.๕ การสอนซอมเสริม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดใหสถานศึกษา จัดสอนซอม

เสริมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  
การสอนซอมเสริม เปนการสอนเพ่ือแกไขขอบกพรอง กรณีท่ีผูเรียนมีความรู ทักษะ กระบวนการ 

หรือเจตคติ/คุณลักษณะไมเปนไปตามเกณฑท่ีสถานศึกษากำหนด สถานศึกษาตองจัดสอนซอมเสริมเปน
กรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการสอนตามปกติ เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนสามารถบรรลุตามมาตรฐาน การ
เรียนรู/ตัวชี้วัดท่ีกำหนดไว เปนการใหโอกาสแกผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี
หลากหลายและตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 

 
 

อภิธานศัพท 

สาระท่ี ๑    การดำรงชีวิตและครอบครัว 

กระบวนการกลุม    

 กระบวนการในการทำงานกลุมมีข้ันตอนดังนี้  การเลือกหัวหนากลุม การกำหนดเปาหมาย หรือ
วัตถุประสงคของงาน วางแผนการทำงาน แบงงานตามความสามารถของแตละบุคคลปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ี ประเมินผล และปรับปรงุการทำงาน 

การดำรงชีวิต    

 เปนการทำงานในชีวิตประจำวันเพ่ือชวยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ท่ีวาดวย              
งานบาน  งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ งานธุรกิจ  และงานอ่ืน ๆ 

การทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต    

 เปนการทำงานท่ีจำเปนเก่ียวกับความเปนอยูในชีวิตประจำวัน  ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว               
และสังคมไดในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไมทำลายสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจ  
และภมิูใจในผลสำเร็จของงาน  เพ่ือใหคนพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในการทำงาน    

 ประกอบดวย ความซ่ือสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา  
รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน  สะอาด ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท ชวยเหลือตนเอง ทำงานบรรลุ
เปาหมาย  ทำงานถูกวิธี  ทำงานเปนข้ันตอน ทำงานเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีประสิทธิภาพ  
รักษาสิ่งแวดลอม ฯลฯ 

ทักษะกระบวนการแกปญหา     

เปนกระบวนการท่ีตองการใหผู เรียนไดเกิดความคิดหาวิธีการแกปญหาอยางมีข้ันตอน             
การสังเกต การวิเคราะห การสรางทางเลือก และการประเมินทางเลือก 

ทักษะการจัดการ   

 ความพยายามของบุคคลท่ีจะจัดระบบงาน (ทำงานเปนรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทำงาน     
เปนกลุม)  เพ่ือใหทำงานสำเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะกระบวนการทำงาน     

 การลงมือทำงานดวยตนเองโดยมุงเนนการฝกวิธีการทำงานอยางสม่ำเสมอท้ังการทำงาน              
เปนรายบุคคลและการทำงานเปนกลุม  เพ่ือใหสามารถทำงานไดบรรลุเปาหมาย ไดแก  การวิเคราะหงาน  
การวางแผนในการทำงาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทำงาน 
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ทักษะการทำงานรวมกัน     

 การทำงานเปนกลุม  สามารถทำงานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข โดยมุงเนนใหผูเรียน           
ไดทำงานอยางมีกระบวนการตามข้ันตอนการทำงาน  และฝกหลักการทำงานกลุม โดยรูจักบทบาทหนาท่ี
ภายในกลุม  มีทักษะในการฟง - พูด  มีคุณธรรมในการทำงานรวมกัน  สรุปผล  และนำเสนอรายงาน 

ทักษะการแสวงหาความรู    

 วิธีการและกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดแสวงหาขอมูลความรูตาง ๆ เก่ียวกับเรื่องหรือเนื้อหา  
นั้นๆ ไดแก  การศึกษาคนควา  การรวบรวม การสังเกต  การสำรวจ  และการบันทึก 

สาระท่ี 2    การอาชีพ 

การจำลองอาชีพ   

 เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูเก่ียวกับอาชีพท่ีสถานศึกษาจัดทำใหเสมือนจริงเพ่ือใหผูเรียน      
มีทักษะการทำงานอาชีพ เห็นคุณคาของงานอาชีพสุจริตและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ           
เชน การจัดนิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ 
 

การประเมินทางเลือกอาชีพ   

 เปนการรูจักตนเองด านความรูความสามารถ ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน  แนวโนม             
ดานอาชีพท่ีตองการของตลาดแรงงาน  ท่ีเหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางดานอาชีพ              
กอนตัดสินใจเลือกอาชีพ  

การอาชีพ    

 เปนสาระท่ีเก่ียวของกับทักษะท่ีจำเปนตออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม            
และเจตคติท่ีดีตออาชีพ  ใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม  เห็นคุณคาของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง                 
ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะท่ีจำเปนตออาชีพ   

 ประกอบดวย ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา   
ทักษะการทำงานรวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู 

ประสบการณในอาชีพ     

 เปนการจัดใหผูเรียนไดเรียนรู   ไดเห็น  และไดฝกปฏิบัติกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอาชีพ ท่ีตนเองถนัด
และสนใจ 

สถานการณแรงงาน   

 ประกอบดวย  การมีงานทำ  การจางงาน  การคุมครองแรงงาน และการประกันสังคมท้ังใน
ปจจุบันและอนาค 
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คณะผูจัดทำ 

 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย 

 1.1 นางกาญจนา  คลายพุฒ  ประธาน 
1.2 นางกาญจนรัตน  วงษสมาจารย รองประธาน 
1.3 นางดวงพร     วองสุนทร  กรรมการฝายวิชาการ 
1.4 นางสายหยุด  กิจสุวรรณ  กรรมการฝายบริหารท่ัวไป 

   1.5 นางสุพรรณนิภา  ทองมอญ  กรรมการฝายบุคคล 
 1.6 นางมนัสพร     วงษทองทิว  กรรมการ/เลขานุการ 
 1.7 นาวสาวจันทรเพ็ญ  ภูม่ิงเดือน         กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการจัดทำหลักสตูรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
 ประกอบดวย 

    2.1 นางกาญจนา  คลายพุฒ  ท่ีปรึกษา 
     2.2 นางกาญจนรัตน  วงษสมาจารย ท่ีปรึกษา 
    2.3 นางสาวจันทรเพ็ญ    ภูม่ิงเดือน  สาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 

 2.4 นายบุญวัฒน   มหาทรัพย        สาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 
 2.5 นางสาวนายสงัวรณ    เดชมัด    สาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 
 2.6 นางสาวอัญญารัตน   ฟูแสง       สาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 
 2.7 นางสาวรัชญา  ทองปอง           สาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 
 2.8 นางสาวชมพูนุช  ไลทอง        สาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 

3. เจาหนาท่ีพิมพหลักสูตร 
   คณะครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

4. ฝายออกแบบปก 
           4.1 นางสาวปุญญิศา    ผุสิตธโนดม   
5. ฝายจัดเก็บ จัดสรร ดูแลรกัษา ประกอบดวย 
              5.1 นางดวงพร    วองสุนทร        หวัหนางานบริหารวิชาการ 

   5.2 นางสาวจันทรเพ็ญ    ภูม่ิงเดือน  หัวหนาสาระการเกรียนรูการงานอาชีพ 
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