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คำนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได0ประกาศใช0มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE 

วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู 0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตร

สถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ตามคำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการที ่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคำส่ัง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ให0เปลี่ยนแปลง

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรEและวิทยาศาสตรE หลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๑  โดยให0โรงเรียนใช0หลักสูตรในปZการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให0สอนในช้ัน

ประถมศึกษาปZที่ ๑ และ ๔ ในปZการศึกษา ๒๕๖๑ ปZการศึกษา ๒๕๖๒ ให0ใช0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑, ๒, ๔ 

และ ๕ และปZการศึกษา ๒๕๖๓ ให0ใช0ในทุกชั้นปZ โดยกำหนดให0เป^นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ กำหนด

จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู0เป^นเป`าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนให0มีพัฒนาการ

เต็มตามศักยภาพ สAงเสริมทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู0ใน

ศตวรรษท่ี ๒๑  

 เพื่อให0สอดคล0องกับนโยบายและเป`าหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดแค จึงได0ทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุAมสาระการเรียนรู 0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระ

ภูมิศาสตรEในกลุAมสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช0ประโยชนEและเป^นกรอบใน

การวางแผนและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา และออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีเป̀าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ให0มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสูAการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศนE จุดหมาย 

สมรรถนะสำคัญของผู0เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงคE  มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัด โครงสร0างเวลาเรียน 

ตลอดจนเกณฑEการวัดและประเมินผล ให0มีความสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0 เปgดโอกาสให0โรงเรียน

สามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ในแตAละระดับตามความพร0อมและจุดเน0น โดย

มีกรอบแกนกลางเป̂นแนวทางที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนดE ๔.๐ มีความพร0อมในการก0าวสูAสังคม

คุณภาพ มีความรู0อยAางแท0จริง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในเอกสารนี้ ชAวยทำให0หนAวยงานที่เกี่ยวข0อง ในทุกระดับ

เห็นผลคาดหวังที่ต0องการพัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถชAวยให0หนAวยงานท่ี

เกี่ยวข0องในระดับท0องถิ่น และสถานศึกษารAวมกันพัฒนาหลักสูตรได0อยAางมั่นใจ ทำให0การจัดทำหลักสูตรใน

ระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป^นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชAวยให0เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู0 ชAวยแก0ปiญหาการเทียบโอนระหวAางสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุก

ระดับ ตั้งแตAระดับชาติจนกระทั่งถึงระดับสถานศึกษา จะต0องสะท0อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และ

ตัวชี้วัดที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป^นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุก

รูปแบบ และครอบคลุมผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



 ข 

 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0 ทุกฝkายท่ี

เกี่ยวข0องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และทุกคนต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป^นระบบ 

และตAอเนื่อง วางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของ

ชาติ ไปสูAคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

โรงเรียนวัดแค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค 

สารบัญ 
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ความนำ                      ๑ 

วิสัยทัศนE พันธกิจ ยุทธศาสตรE กลยุทธE             ๒ 

โครงสร0างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง            ๔ 

โครงสร0างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา             ๖ 

กลุAมสาระการเรียนรู0ภาษาตAางประเทศ             ๑๓ 

เกณฑEการจบการศึกษา                  ๗๑ 

               

 

  



  ๑ 

ความนำ  

 

 จากการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำไปสูAการพัฒนามาตรฐาน

การเรียนรู0และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรE วิทยาศาสตรE และสาระภูมิศาสตรE ในกลุAมสาระการ

เรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ให0มีความเหมาะสมสอดคล0องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล0อมและความรู0ทางวิทยาศาสตรE และเทคโนโลยีท่ี

เจริญก0าวหน0าเป^นการพัฒนาสAงเสริมศักยภาพคนของชาติให0สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขAงขันของ

ประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู0ให0มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล สอดคล0องกับ

ประเทศไทย ๔.๐ โลกในศตวรรษที่ ๒๑ และทัดเทียมกับนานาชาติผู0เรียนมีศักยภาพในการแขAงขันและดำรงชีวิต

อยAางสร0างสรรคEในประชาคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดแคจึงพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ด0วยการวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร การเพ่ิมพูนคุณภาพหลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนาการ

ปรับปรุงหลักสูตร จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลสอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญาท0องถ่ินและความต0องการของผู0เรียนโดยทุกภาคสAวน 

 โรงเรียนวัดแค ได0ดำเนินการประเมินผลการใช0หลักสูตรสถานศึกษาเป^นระยะอยAางตAอเนื่อง และนำ

มาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาใช0เป^นกรอบ

ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ทั้งการกำหนดวิสัยทัศนE สมรรถนะสำคัญ

ของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEเน0นให0นักเรียนเป̂นผู0ประพฤติดีและมีความรู0สมดังปรัชญาของโรงเรียน 

รวมทั้งมีทักษะที่จำเป^นการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู0เพื่อพัฒนาตนเองอยAาง

ตAอเนื่อง ซึ่งเป^นทิศทางหลักในการจัดโครงสร0างเวลาเรียน โครงสร0างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา โดยมีผู0ที่มี

สAวนเกี่ยวข0องทุกฝkายรAวมกันกันพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ทำให0หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งมี

กรอบทิศทางในการจัดการศึกษาตามความต0องการของท0องถ่ิน ครอบคลุมสมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคE

ของผู0เรียนทุกกลุAมเป̀าหมาย 

 ทั้งนี้การจัดทำหลักสูตรโรงเรียนวัดแค จะประสบความสำเร็จตามเป`าหมายที่คาดหวังได0ทุกฝkายที่เกี่ยว

ต0องรAวมกันรับผิดชอบ โดยรAวมกันทำงานอยAางเป̂นระบบและตAอเน่ืองในการวางแผนดำเนินการ สAงเสริมสนับสนุน 

ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก0ไขเพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนวัดแค ให0มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และผล

การเรียนรู0ท่ีกำหนดไว0 

 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน:หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕   

 หลักสูตรโรงเร ียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน               

พุทธศักราช  ๒๕๕๑  เป^นหลักสูตรที่มุ Aงพัฒนาผู0เรียนทุกคนเป^นบุคคลแหAงการเรียนรู0สู Aมาตรฐานสากลและ           

เป̂นมนุษยEที่มีความสมดุลทั้งรAางกาย  ความรู0คูAคุณธรรม มีความเป̂นผู0นำของสังคมมีจิตสำนึกในความเป̂นพลเมือง

ไทยและเป^นพลโลกโดยใช0หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยEเป^นประมุข  มีความรู0และทักษะพื้นฐานสามารถใช0นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งเจตคติท่ี

จำเป^นตAอการศึกษาในการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุAงเน0นผู0เรียนเป^นสำคัญบนพื้นฐานความ

เช่ือวAาทุกคนสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0เต็มตามศักยภาพ 

 

เปKาประสงค:หลักสูตร (Corporate  objective) 

๑. เพื่อให0ผู0เรียนทุกคนได0รับการปลูกฝiงคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE  มีการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป̂น

แนวทางการดำเนินชีวิต เป^นผู0นำที่ดีของสังคมและมีความสามารถในการใช0เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0และการ

ส่ือสารอยAางหลากหลาย  ผู0เรียนมีศักยภาพเป̂นพลโลก (World  Citizen) 

๒. เพื ่อให0สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาด0วยระบบคุณภาพ (Quality System  

Management)  เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจอยAางท่ัวถึง 

๓. เพื่อให0บุคลากรทุกคนมีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช0นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World  Class standard) 

๔. เพื่อให0การใช0งบประมาณและทรัพยากรของทุกหนAวยงานเป^นไปตามเป`าหมายได0อยAางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

 

วิสัยทัศน:โรงเรียน 

 มุAงมั่นพัฒนาสถานศึกษาสูAความเป^นโรงเรียนดีมีคุณภาพของชุมชน ทุกภาคสAวนมีสAวนรAวม พัฒนาผู0เรียน

ให0มีคุณภาพ นำสูAความเป̂นสากล บนพ้ืนฐานคุณธรรม ก0าวทันเทคโนโลยี ตามวิถีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ 

๑. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอยAางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. สAงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. พัฒนานักเรียนให0มีความรู0สูAสากลพร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. พัฒนาครูให0เป̂นบุคคลแหAงการเรียนรู0 สูAครูมืออาชีพ 

๕. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๖. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 



 

เปKาประสงค: 

๑. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. นักเรียนและบุคลากร  สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช0ในชีวิตประจำวัน 

๓. นักเรียนและบุคลากรมีความรู0ท่ีเป̂นสากล  พร0อมเข0าสูAประชาคมอาเซียน 

๔. ครูมีความเป̂นมืออาชีพ  มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู0 

๕. โรงเรียนเป̂นองคEกรท่ีมีการบริหารงานอยAางมีประสิทธิภาพ 

๖. โรงเรียนและชุมชนรAวมมือกันพัฒนาการศึกษาอยAางตAอเน่ือง 

๗. โรงเรียนปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข 

 

สมรรถนะสำคัญของผู2เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค: 

 ในการพัฒนาผู0เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุAงเน0นพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณภาพตามมาตรฐาน      

ท่ีกำหนด  ซ่ึงจะชAวยให0ผู0เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคE  ดังน้ี 

 ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป^นความสามารถในการรับและสAงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช0ภาษา

ถAายทอดความคิด ความรู 0ความเข0าใจ ความรู 0สึก และทัศนะของตนเองเพื ่อแลกเปลี่ยนข0อมูลขAาวสารและ

ประสบการณEอันจะเป^นประโยชนEตAอการพัฒนาตนเองและสังคม การเลือกรับหรือไมAรับข0อมูลขAาวสารด0วยหลัก

เหตุผลและความถูกต0อง ตลอดจนการเลือกใช0วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีตAอตนเอง

และสังคม 

 ๒. ความสามารถในการคิด เป^นความสามารถในการคิดวิเคราะหE การคิดสังเคราะหE การคิด อยAาง

สร0างสรรคE  การคิดอยAางมีวิจารณญาณ และการคิดเป̂นระบบ เพ่ือนำไปสูAการสร0างองคEความรู0หรือสารสนเทศเพ่ือ

การตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมได0อยAางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแก2ปdญหา เป^นความสามารถในการแก0ปiญหาและอุปสรรคตAาง ๆ ที่เผชิญได0

อยAางถูกต0องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข0อมูลสารสนเทศ เข0าใจความสัมพันธEและการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณEตAาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู0 ประยุกตEความรู0มาใช0ในการป`องกันและแก0ไขปiญหา 

และมีกาตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตAอตนเอง สังคมและส่ิงแวดล0อม 

 ๔. ความสามารถในการใช2ทักษะชีวิต เป̂นความสามารถในการนำกระบวนการตAาง ๆ ไปใช0ในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรู0ด0วยตนเอง การเรียนรู0อยAางตAอเนื่อง การทำงาน และการอยูAรAวมกันในสังคมด0วยการ

สร0างเสริมความสัมพันธEอันดีระหวAางบุคคล การจัดการปiญหาและความขัดแย0งตAาง ๆ อยAางเหมาะสม การปรับตัว

ให0ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล0อม และการรู0จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมAพึงประสงคEที่สAงผล

กระทบตAอตนเองและผู0อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช2เทคโนโลยี เป^นความสามารถในการเลือก และใช0 เทคโนโลยีด0านตAาง ๆ และ

มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด0านการเรียนรู0 การสื่อสาร การทำงาน  

การแก0ปiญหาอยAางสร0างสรรคE ถูกต0อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 



 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค: 

 หลักสูตรโรงเรียนวัดแค พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ มุAงพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะอันพึงประสงคE เพื่อให0สามารถอยูAรAวมกับผู0อื่นในสังคมได0อยAางมีความสุข 

ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  ดังน้ี 

๑. รักษEชาติ ศาสนE กษัตริยE 

๒. ซ่ือสัตยEสุจริต 

๓. มีวินัย 

๔. ใฝkเรียนรู0 

๕. อยูAอยAางพอเพียง 

๖. มุAงม่ันในการทำงาน 

๗. รักความเป̂นไทย 

๘. มีจิตเป̂นสาธารณะ 

๙. นำเทคโนโลยี 

 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หhวง ๒ เง่ือนไข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø หhวงที่ ๑ คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยAาง 

ความพอดีไมAมากหรือวAาน0อยจนเกินไปโดยต0องไมAเบียดเบียน

ตนเอง หรือผู0อ่ืนให0เดือดร0อน 

Ø หhวงที่ ๒ คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ

ของความพอเพียงนั ้น จะต0องเป^นไปอยAางมีเหตุผลโดย

พิจารณาจากเหตุปiจจัยที่เกี่ยวข0อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาด

วAาจะเกิดข้ึนจากการกระทำน้ันๆ อยAางรอบคอบ 

Ø หhวงที่ ๓ คือ มีภูมิคุ2มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัว

ให0พร0อมรับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงด0านการตAางๆ      

ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป^นไปได0ของสถานการณEตAางๆ 

ท่ีคาดวAาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล0และไกล 



 

I Classroom 

          I Classroom คือ การเรียนการสอนผAานระบบเครือขAายอินเทอรEเน็ต เพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาทักษะการใช0

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู0 (Learning Skill) และทักษะการเรียนรู0จากการสืบค0น (Research Skill) ได0ด0วยตนเอง 

เพื่อตอบสนองความต0องการเรียนรู0เป^นรายบุคคลของผู0เรียน และการมีสAวนรAวมในการเรียน (Collaborative 

Learning) ของผู0เรียน และผู0สอนได0อยAางเต็มศักยภาพ 

 

 
 

 การกำหนดโครงสร0างเวลาเรียนพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแตAละ

กลุAมสาระการเรียนรู0ได0ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต0องมีเวลาเรียนรวมตามที่กำหนดไว0ในโครงสร0างเวลาเรียน

พื้นฐาน และผู0เรียนต0องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู0และตัวชี้วัดที่กำหนดสำหรับเวลาเรียนเพิ่มเติมได0

พิจารณาให0สอดคล0องกับความพร0อมจุดเน0นของสถานศึกษาและเกณฑEการจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา จึง

จัดเวลาเรียนเพิ่มเติมให0เป^นเวลาสำหรับหลักสูตรท0องถิ่นอาเซียนศึกษาและภาษาตAางประเทศซึ่งตรงกับจุดเน0น

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสAวนกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนที่กำหนดไว0ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๑ - ๖ 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง นั้น เป^นเวลาสำหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชนEซึ่งในสAวนนี้ได0จัดสรรเวลาให0ผู0เรียนปฏิบัติกิจกรรมในระดับประถมศึกษา รวม ๖ ปZ จำนวน ๖๐ 

ช่ัวโมง 

 โครงสร0างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแคได0กำหนดกรอบโครงสร0างเวลาเรียนให0สอดคล0องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร-างเวลาเรียน 



 

 

 

 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู0/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

w กลุ%มสาระการเรียนรู0  

ภาษาไทย ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตรJ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

o ประวัติศาสตร1 

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

o หน:าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ

การดำเนินชีวิตในสังคม 

o ภูมิศาสตร1 

o เศรษฐศาสตร1 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๘๐ 

(๔๐) 

 

 

(๒๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 

 

 

(๘๐) 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต%างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

w รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด

เพิ่มเติมตามความพร0อมและจุดเน0น 

ปZละ ๑๒๐ ชั่วโมง 

 

w กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว       

o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ ยุวกาชาด 

- ชมรม ชุมนุม 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

 

๑๒๐ 

o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชนJ 

      

รวมเวลา กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ ๑,๐๘๐ ชั่วโมง/ปZ 

 

 

โครงสร-างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค 
 



 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๑ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๑๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๑๒๓๑ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๑๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๑ 



 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๒ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๒๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๒๒๓๒ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๒๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 
 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๒ 



 

 

 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๓ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตรE ๒๐๐ 

ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๑๒๐ 

ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ 

ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ 

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๔๐ 

ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๓๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๒๐๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๓๒๓๓ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๓๒๐๑ อAานคลAอง-เขียนคลAอง ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๓ 



 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๔ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๔๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๔๒๓๔ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๔๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๔ 



 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๕ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๕๑๐๑ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๕๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๕๒๓๕ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน   (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๕ 



 

 
 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี ๖ 

รายวิชา / กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง / ปp) 

รายวิชาพ้ืนฐาน  (๘๔๐) 

ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย ๑๖๐ 

ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตรE ๑๖๐ 

ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ 

ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตรE ๔๐ 

พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑ต๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ 

ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ 

อ ๑๖๑๐๑ ภาษาตAางประเทศ ๘๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม (๑๒๐) 

ส ๑๖๒๓๖ หน0าท่ีพลเมือง ๔๐ 

ท ๑๖๒๐๑ คอมพิวเตอรE ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑ ต0านทุจริตศึกษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู2เรียน  (๑๒๐) 

w กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 

w กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ 

w กิจกรรมชุมนุม ๓๐ 

w กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนE ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ ช่ัวโมง/ปp 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร2างหลักสูตรโรงเรียนวัดแค ชั้นประถมศึกษาปpท่ี ๖ 



 

 

กลุ$มสาระการเรียนรู/คณิตศาสตร5 



 

 

สาระมาตรฐานการเรียนรู2และตัวช้ีวัดช้ันปp 

 

สาระท่ี 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู0 มีคุณธรรมและลักษณะ 

นิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล0อม เพ่ือการ ดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ตัวช้ีวัด 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1. บอกวิธีการ 1. บอกวิธีการ 1. อธิบายวิธีการ 1. อธิบาย 1. อธิบาย 1. อภิปราย 

ทำงานเพ่ือชAวย และประโยชนE และประโยชนE เหตุผลในการ เหตุผลในการ แนวทางในการ 

เหลือตนเอง การทำงานเพ่ือ การทำงานเพ่ือ ทำงานให0บรรลุ ทำงานแตAละ ทำงานและ 

2. ใช0วัสดุอุปกรณE ชAวยเหลือตนเอง ชAวยเหลือตนเอง เป̀าหมาย ข้ันตอนถูกต0อง ปรับปรุงการ 

และเคร่ืองมือ และครอบครัว ครอบครัวและ 2. ทำงานบรรลุ ตามกระบวน ทำงานแตAละ 

งAาย ๆ ในการ 2. ใช0วัสดุอุปกรณE สAวนรวม เป̀าหมายท่ีวาง การทำงาน ข้ันตอน 

ทำงานอยAาง และเคร่ืองมือใน 2. ใช0วัสดุอุปกรณE ไว0อยAางเป̂น 2. ใช0ทักษะการ 2. ใช0ทักษะการ 

ปลอดภัย การทำงานอยAาง และเคร่ืองมือตรง ข้ันตอน ด0วย จัดการในการ จัดการในการ 

3.ทำงานเพ่ือชAวย เหมาะสมกับงาน กับลักษณะงาน ความขยัน ทำงานอยAาง ทำงานแลทักษะ 

เหลือตนเองอยAาง และประหยัด 3. ทำงานอยAาง อดทน เป̂นระบบ การทำงานรAวม 

กระตือรือร0น 3. ทำงานเพ่ือ เป̂นข้ันตอน ตาม รับผิดชอบและ ประณีตและมี กัน 

และตรงเวลา ชAวยเหลือตนเอง กระบวนการ ซ่ือสัตยE ความคิด 3. ปฏิบัติตน 

 และครอบครัว ทำงานด0วยความ 3. ปฏิบัติอยAางมี สร0างสรรคE อยAางมีมารยาท 

 อยAางปลอดภัย สะอาด รอบคอบ มารยาทในการ 3. ปฏิบัติอยAางมี ในการทำงาน 

  และอนุรักษE ทำงาน มารยาทในการ กับครอบครัว 

  ส่ิงแวดล0อม 4. ใช0พลังงาน ทำงานกับ และผู0อ่ืน 

   และทรัพยากร สมาชิกใน  

   ในการทำงาน ครอบครัว  

   อยAางประหยัด 4. มีจิตสำนึกใน  

   และคุ0มคAา การใช0พลังงาน  

    และทรัพยากร  

    อยAางประหยัด  

    และคุ0มคAา  



 

 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน   ง  2 . 1   เ ข 0 า ใ จ  ม ี ท ั กษะท ี ่ จ ำ เป ^ น  ม ี ป ระสบการณ E  เห ็ นแนวทาง ในงานอา ชีพ 

ใช0เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตAออาชีพ 

 

ตัวช้ีวัด 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

- - - 1.อธิบายความหมายและ 

ความสำคัญของอาชีพ 

1. สำรวจข0อมูลเก่ียวกับอาชีพ 

ตAาง ๆ ในชุมชน 

2. ระบุความแตกตAางของ อาชีพ 

1. สำรวจตนเองเพ่ือวางแผน 

ในการเลือกอาชีพ 

2. ระบุความรู0 ความสามารถ 

และคุณธรรมท่ีสัมพันธEกับ 

อาชีพท่ีสนใจ 



 

 

สาระ มาตรฐานการเรียนรู2และตัวช้ีวัดช้ันปp 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี 1 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลางและท2องถ่ิน 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 : เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ 

ท ั กษะกระบวนกา รแก 0 ป i ญหา  ท ั กษะกา รทำ ง านร A ว มก ั นและท ั กษะกา รแสว งหาคว าม รู0  

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล0อมเพื่อการ 

ดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการเรียนรู2 

ท2องถ่ิน 

ป.1 1. บอกวิธีการทำงานเพ่ือชAวยเหลือ 

ตนเอง 
⬥ วิธีการทำงานเพ่ือชAวยเหลือตนเอง 

เป̂นการลงมือทำงานท่ีมุAงม่ัน 

⬥ การฝ�กทำงานอยAางสม่ำเสมอ เชAน 

- การแตAงกาย 

- การเก็บของใช0 

- การหยิบจับและใช0ของใช0สAวนตัว 

- การจัดโต�ะ ตู0 ช้ัน 

 

2. ใช0วัสดุอุปกรณEและเคร่ืองมืองAาย ๆ 

ในการทำงานอยAางปลอดภัย 
⬥ การใช0วัสดุ อุปกรณE และเคร่ืองมือ 

งAาย ๆ ในการทำงานอยAางปลอดภัย เชAน 

- การทำความคุ0นเคยกับการใช0 เคร่ืองมือ 

- การรดน้ำต0นไม0 

- การถอนและเก็บวัชพืช 

- การพับกระดาษเป̂นของเลAน 

 

3.  ทำงานเพ่ือชAวยเหลือตนเองอยAาง 

กระตือรือร0นและตรงเวลา 
⬥ ความกระตือรือร0นและตรงเวลาเป̂น 

ลักษณะนิสัยในการทำงาน 

 



 

 

คำอธิบายรายวิชา 

 

ง 11101 การงานอาชีพ      กลุhมสาระการเรียนรู2การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 บอกวิธีการทำงานเพื่อตนเอง เชAน การแตAงกาย การเก็บของใช0 การหยิบจับและใช0ของใช0สAวนตัว 

การจัดโต�ะ ตู0 ชั้น ใช0วัสดุอุปกรณEและเครื่องมืองAายๆ ในการทำงานอยAางปลอดภัย เชAน การทำความคุ0นเคยกับ 

 การใช0เครื่องมือ การรดน้ำต0นไม0 การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเป̂นของเลAน เพื่อให0มีความรู0 

ความเข0าใจในการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการ ทำงานรAวมกัน 

และทักษะการแสวงหาความรู0 มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยในการทำงาน กระตือรือร0น ตรงเวลา ประหยัด 

สะอาดและปลอดภัย 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3 

รวมท้ังส้ิน  1  มาตรฐาน  3  ตัวช้ีวัด 



 

โครงสร2างรายวิชาการงานอาชีพ 

 

ง 11101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 1      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวย 

การเรียนรู2 

มาตรฐานการ 

เรียนรู2 / ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. งานบ0าน ง 1.1 ป.1/1 ป.1/2 

ป.1/3 

- การจัดเก็บอุปกรณEการเรียน 

- การจัดเก็บของเลAนและของใช0 

สAวนตัว 

- การจัดเก็บโต�ะ ตู0 และช้ัน 

6 10 

2 เส้ือผ0าและ 

เคร่ืองแตAงกาย 

ง 1.1 ป.1/1 ป.1/2 

ป.1/3 

- เส้ือผ0าและเคร่ืองแตAงกาย 

- วิธีการแตAงกายด0วยตนเอง 

- การแตAงกายให0เหมาะสมกับฤดูกาล 

- การแตAงให0เหมาะสมกับโอกาสและ 

สถานท่ี 

- การดูแลรักษาเส้ือผ0า 

6 10 

3 อาหารและ 

โภชนาการ 

ง 1.1 ป.1/2 - อาหารและประโยชนEของอาหาร 

- การประกอบอาหาร 

- อุปกรณEเคร่ืองมือเคร่ืองใช0 

ในการประกอบอาหาร 

6 10 

4 งานเกษตร ง 1.1 ป.1/1 ป.1/2 - ชนิดของพืช 

- เคร่ืองมือดูแลรักษาพืช 

- การรดน้ำต0นไม0 

- การถอนและเก็บวัชพืช 

- เศรษฐกิจพอเพียง 

8 20 

5 งานชAาง ง 1.1 ป.1/1 ป.1/2 - อุปกรณEเคร่ืองมืองานชAาง 

- การใช0เคร่ืองมืองานชAาง 

- การดูแลรักษาเคร่ืองมืองานชAาง 

6 10 



 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวย 

การเรียนรู2 

มาตรฐานการ 

เรียนรู2 / ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

3. นักประดิษฐEน0อย ง 1.1 ป.1/1 ป.1/2 

ป.1/3 

- วัสดุ อุปกรณE และเคร่ืองมือ 

ท่ีใช0ทำของเลAน 

- การพับกระดาษเป̂นของเลAน 

- การบำรุงรักษาของเลAน 

6 20 

 คะแนนระหวAางปZ - 70 

 คะแนนกลางปZ 1 10 

 คะแนนปลายปZ 1 20 

 รวมเวลาเรียนท้ังปZ / คะแนน 40 100 



 

 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี 2 

 

ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู2แกนกลางและท2องถ่ิน 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 : เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ จัดการ 

ท ั กษะกระบวนการแก 0ป iญหา   ท ั กษะการทำงานร A วมก ัน  และท ั กษะการแสวงหา  ความ รู0  

ม ี ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ล ั ก ษ ณ ะ น ิ ส ั ย ใ น ก า ร ท ำ ง า น  ม ี จ ิ ต ส ำ น ึ ก ใ น ก า ร ใ ช 0 พ ล ั ง ง า น  ท ร ั พ ย า ก ร 

และส่ิงแวดล0อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู2ท2องถ่ิน 

ป.2 1. บอกวิธีการและประโยชนEการ 

ทำงานเพ่ือชAวยเหลือตนเองและ 

ครอบครัว 

⬥ การทำงานเพ่ือชAวยเหลือตนเอง 

และครอบครัว เชAน 

- บทบาทและหน0าท่ีของสมาชิก 

ในบ0าน 

- การจัดวาง เก็บเส้ือผ0า รองเท0า 

- การชAวยเหลือครอบครัวเตรียม 

ประกอบ 

อาหาร 

- การกวาดบ0าน 

- การล0างจาน 

 

2. ใช0วัสดุอุปกรณEและเคร่ืองมือในการ 

ทำงานอยAางเหมาะสมกับงานและ 

ประหยัด 

⬥ การใช0วัสดุ อุปกรณE และ 

เคร่ืองมือให0 

เหมาะสมกับงาน ชAวยให0ประหยัด 

และปลอดภัย เชAน 

- การเพาะเมล็ด 

- การดูแลแปลงเพาะกล0า 

- การทำของเลAน 

- การประดิษฐEของใช0สAวนตัว 

 

3. ทำงานเพ่ือชAวยเหลือตนเองและ 

ครอบครัวอยAางปลอดภัย 
⬥ ความปลอดภัยและลักษณะ 

นิสัยในการทำงาน 

 



 

คำอธิบายรายวิชา 

ง 12101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 บอกวิธีการและประโยชนEการทำงานเพื่อตนเองและครอบครัว เชAนบทบาทและหน0าที่สมาชิกในบ0าน 

การจัดวาง เก็บเสื้อผ0า รองเท0า การชAวยเหลือครอบครัว เตรียมประกอบอาหาร การกวาดบ0าน การล0างจาน ใช0 

วัสดุอุปกรณEและเครื่องมือให0เหมาะสมกับงาน ชAวยให0ประหยัดและปลอดภัย เชAน การเพาะเมล็ด การดูแปลง 

เพาะกล0า การทำของเลAน การประดิษฐEของใช0สAวนตัว 

 เพ ื ่ อให 0ม ีความร ู 0  ความเข 0 าใจในการทำงาน ม ีความค ิดสร 0 างสรรค E  ท ักษะการจ ัดการ 

ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู 0  ม ีค ุณธรรม 

มีลักษณะนิสัยใน การทำงาน กระตือรือร0น ตรงเวลา ประหยัด สะอาดและปลอดภัย 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2, ป.2/3 

รวมท้ังส้ิน  1  มาตรฐาน 3  ตัวช้ีวัด 



 

โครงสร2างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 12101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ  

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 2      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวยการ 

เรียนรู2 

มาตรฐานการ 

เรียนรู2 / ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. เรียนรู0งานบ0าน ง.1.1 ป.2/1 ง.1.1 

ป.2/2 ง.1.1 ป.2/3 

- หน0าท่ีของสมาชิกในบ0าน 

- การชAวยเหลืองานบ0าน 

- การทำงานเพ่ือชAวยเหลือ ตนเอง 

- การจัดวางส่ิงของ 

- การจัดเก็บส่ิงของเคร่ืองใช0 

4 10 

2. ชุดสวยสะอาด 

ตา 

ง.1.1 ป.2/1 ง.1.1 

ป.2/2 ง.1.1 ป.2/3 

- การแตAงกาย 

- การจัดเก็บเส้ือผ0า 

- การจัดวางรองเท0า 

4 10 

3. แมAครัวตัวน0อย ง.1.1 ป.2/1 ง.1.1 

ป.2/2 

ง.1.1 ป.2/3 

- การประกอบอาหาร 

- การกวาดบ0าน 

- การล0างจาน 

10 20 

4 พืชใกล0ตัว ง.1.1 ป.2/1 ง.1.1 

ป.2/2 ง.1.1 ป.2/3 

- รู0จักพืช 

- ประโยชนEของพืช 

- การเพาะเมล็ด 

- การดูแลรักษาพืชผัก 

- เกษตรพอเพียง 

10 20 

5 ชAางประดิษฐE 

สร0างสรรคE 

ง.1.1 ป.2/1 ง.1.1 

ป.2/2 ง.1.1 ป.2/3 

- ความรู0เก่ียวกับงานประดิษฐE 

- วัสดุอุปกรณE เคร่ืองมือ 

ทำงานประดิษฐE 

- การประดิษฐEของใช0สAวนตัว 

- การประดิษฐEของเลAน อยAางงAาย 

10 20 

 คะแนนระหวAางปZ - 70 

 คะแนนกลางปZ 1 10 

 คะแนนปลายปZ 1 20 

 รวมเวลาเรียนท้ังปZ / คะแนน 40 100 



 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี 3 

 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลางและท2องถ่ิน 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 : เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ  

  จัดการ ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหา  

  ความรู0 มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน  

  ทรัพยากรและส่ิงแวดล0อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู2ท2องถ่ิน 

ป.3 1. อธิบายวิธีการและประโยชนE 

การทำงานเพ่ือชAวยเหลือตนเอง 

ครอบครัวและสAวนรวม 

⬥ วิธีการและประโยชนEการทำงาน 

เป̂นการใช0เวลาวAางให0เกิดประโยชนE 

และทำงานให0เกิดประโยชนEอยAางเป̂น 

ข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน เชAน 

- การเลือกใช0เส้ือผ0า 

- การจัดเตรียมอุปกรณEการเรียน 

- การทำความสะอาดรองเท0า 

กระเป�านักเรียน 

- การกวาด ถู ปiดกวาด เช็ดถู 

บ0านเรือน 

- การทำความสะอาดห0องเรียน 

 

 2. ใช0วัสดุอุปกรณEและเคร่ืองมือ 

ตรงกับลักษณะงาน 
⬥ การใช0วัสดุ อุปกรณE และ 

เคร่ืองมือให0 เหมาะสมตรงกับ 

ลักษณะงานชAวยให0ประหยัดและ 

ปลอดภัย เชAน 

- การปลูกผักสวนครัว 

- การบำรุงรักษาของเลAน 

-  การซAอมแซมของใช0สAวนตัว 

- การประดิษฐEของใช0ในโอกาสตAางๆ 

โดยใช0วัสดุในท0องถ่ิน 

 



 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู2ท2องถ่ิน 

 3. ทำงานอยAางเป̂นข้ันตอน 

ตามกระบวนการทำงานด0วย 

ความสะอาด รอบคอบ และ 

อนุรักษEส่ิงแวดล0อม 

⬥ ทำงานอยAางเป̂นข้ันตอน 

กระบวนการทำงานด0วยความสะอาด 

รอบคอบและอนุรักษEส่ิงแวดล0อมเป̂น 

คุณธรรมและลักษณะนิสัยในการ 

ทำงาน 

 



 

คำอธิบายรายวิชา 

ง 13101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 3      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 อธิบายวิธีการและประโยชนEการทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัว และสAวนรวม เชAน การเลือกใช0เสื้อผ0า 

การจัดเตรียมอุปกรณEการเรียน การทำความสะอาดรองเท0า กระเป�านักเรียน การกวาด ถู ปiดกวาด เช็ดถู 

บ0านเรือน การทำความสะอาดห0องเรียน ใช0วัสดุ อุปกรณEและเครื่องมืออยAางเหมาะสม ประหยัดและปลอดภัย 

เชAน การปลูกผักสวนครัว การบำรุงรักษาของเลAน การซAอนแซมของใช0สAวนตัว การประดิษฐEของใช0ในโอกาส 

ตAาง ๆ โดยใช0วัสดุในท0องถ่ิน 

 เพื ่อให0มีความรู 0 ความเข0าใจในการทำงาน มีความคิดสร0างสรรคE ทักษะการจัดการ ทักษะ 

กระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู0 มีคุณธรรม มีลักษณะนิสัยใน 

การทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงานและอนุรักษEส่ิงแวดล0อม 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ป.3/1 , ป.3/2, ป.3/3 

รวมท้ังส้ิน  1  มาตรฐาน  3  ตัวช้ีวัด 



 

โครงสร2างรายวิชาการงานอาชีพ 

ง 13101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 3      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวย 

การเรียนรู2 

มาตรฐาน 

การเรียนรู2 / ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. การทำงานเพ่ือ 

ชAวยเหลือ ตนเอง 

ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 

ป.3/3 

- เส้ือผ0าและเคร่ืองแตAงกาย 

- วิธีการแตAงกายด0วยตนเอง 

- การแตAงกายให0เหมาะสมกับ 

ฤดูกาล 

- การแตAงให0เหมาะสมกับ 

โอกาสและสถานท่ี 

- การดูแลรักษาเส้ือผ0า 

- การจัดเก็บอุปกรณEการเรียน 

- การจัดเก็บของเลAนและของ ใช0 

สAวนตัว 

- การจัดเก็บโต�ะ ตู0 และช้ัน 

16 40 

2. พืชใกล0ตัว ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 

ป.3/3 

- การปลูกพืชผักสวนครัว 

- เคร่ืองมือดูแลรักษาพืช 

- การรดน้ำต0นไม0 

- การถอนและเก็บวัชพืช 

10 10 

3. ชAางประดิษฐE 

น0อย 

ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 

ป.3/3 

- วัสดุ อุปกรณE และเคร่ืองมือ 

ท่ีใช0ทำของเลAน 

- การพับกระดาษเป̂นของเลAน 

- การบำรุงรักษาของเลAน 

12 30 

 คะแนนระหวhางปp - 80 

 ทบทวน /สอบปลายภาค 2 20 

 รวมเวลาเรียนท้ังปp / คะแนน 40 100 



 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี 4 

 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลางและท2องถ่ิน 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 : เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ จัดการ 

  ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหา ความรู0  

  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงานทรัพยากร  

  และส่ิงแวดล0อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการเรียนรู2 

ท2องถ่ิน 

ป.4 1. อธิบายเหตุผลในการทำงานให0 

บรรลุเป̀าหมาย 
⬥ การทำงานให0บรรลุเป̀าหมาย 

เป̂นการทำงานตามลำดับอยAางเป̂น 

ข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน เชAน 

- การดูแลรักษาของใช0สAวนตัว 

- การจัดตู0เส้ือผ0า โต�ะเขียนหนังสือ 

และกระเป�านักเรียน 

- การปลูกไม0ดอกหรือไม0ประดับ 

- การซAอมแซมอุปกรณE เคร่ืองมือและ 

เคร่ืองใช0 

- การประดิษฐEของใช0 ของ 

ตกแตAงจากใบตองและกระดาษ 

 

2. ทำงานบรรลุเป̀าหมายท่ีวางไว0 

อยAางเป̂นข้ันตอน ด0วยความขยัน 

อดทน รับผิดชอบและซ่ือสัตยE 

⬥ ความขยัน อดทน รับผิดชอบ 

และซ่ือสัตยEเป̂นคุณธรรมในการ ทำงาน 

 

3. ปฏิบัติอยAางมีมารยาทในการ 

ทำงาน 
⬥ มารยาทในการปฏิบัติตน เชAน 

- การต0อนรับบิดามารดาหรือ ผู0ปกครอง 

ในโอกาสตAาง ๆ 

- การรับประทานอาหาร 

- การใช0ห0องเรียน ห0องน้ำ และห0องส0วม 

 



 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการเรียนรู2 

ท2องถ่ิน 

ป.4 4. ใช0พลังงานและทรัพยากรใน 

การทำงานอยAางประหยัดและ 

คุ0มคAา 

⬥ การใช0พลังงานและทรัพยากร 

อยAางประหยัดและคุ0มคAาเป̂น 

คุณธรรมในการทำงาน 

 

 

 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง 2.1 : เข0าใจ  มีทักษะท่ีจำเป̂นมีประสบการณE  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช0เทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตAออาชีพ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการเรียนรู2 

ท2องถ่ิน 

ป.4 1. ความหมายและความสำคัญของ 

อาชีพ 
⬥ ความหมายและความสำคัญของ 

อาชีพ 

 

 

 



 

คำอธิบายรายวิชา 

ง 14101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 อธิบายเหตุผลในการทำงาน ให0บรรลุเป`าหมายในการทำงานตามลำดับอยAางเป^นขั ้นตอนตาม 

กระบวนการทำงาน เชAน การดูแลรักษาของใช0สAวนตัว การจัดตู0เสื้อผ0า โต�ะเขียนหนังสือและกระเป�านักเรียน 

การปลูกไม0ดอก หรือไม0ประดับ การซAอมแซมอุปกรณE เคร่ืองมือ เคร่ืองใช0 ของตกแตAงจากใบตอง และ กระดาษ 

ฝ�กปฏิบัต ิมารยาทในการปฏิบ ัต ิตน เช Aน การต0อนรับบิดามารดา หรือผู 0ปกครอง ในโอกาสตAาง ๆ 

การรับประทานอาหาร  การใช0ห0องเรียน ห0องน้ำและห0องส0วม  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ 

ใช0พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอยAางประหยัดและคุ0มคAา 

 เพ่ือให0มีความรู0 ความเข0าใจ ความคิดสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการในการทำงาน ทักษะการ จัดการ 

ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู 0  ม ีค ุณธรรม                  

มี ลักษณะนิสัยในการทำงาน เชAน ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยE มีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน 

และทรัพยากรในการทำงานอยAางประหยัดและคุ0มคAา เน0นคุณธรรมในการทำงาน มีเจตคติท่ีดีตAออาชีพ 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

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

รวมท้ังส้ิน  2  มาตรฐาน  5  ตัวช้ีวัด



 

โครงสร0างรายวิชาการงานอาชีพ 

 

ง 14101 การงานอาชีพ กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 4 เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนAวย 

การเรียนรู0 

มาตรฐาน 

การเรียนรู0 /ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. งานบ0านเพ่ือ 

ครอบครัว 

ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

- บ0าน ห0องนอน ห0องครัว 

ห0องน่ังเลAน หรือห0องรับแขก 

ห0องน้ำ 

-การเก็บรักษาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช0ในการทำความสะอาด 

บ0าน 

-การออกแบบตกแตAงภายใน 

และบริเวณบ0าน 

5 10 

2. การซAอมแซม 

เส้ือผ0า 

ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

- เส้ือผ0า ชนิดและการเลือกซ้ือ 

เส้ือผ0า 

- การทำความสะอาดกาจัดเก็บ 

- การซAอมแซม เส้ือผ0า 

5 10 

3. อาหารและการ 

ประกอบาหาร 

ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

-อาหาร การเตรียมการกAอน 

รับประทานอาหาร 

-รู0จักสมุนไพร การทำน้ำ สมุนไพร 

-การเก็บอาหารไว0นานๆ 

-ประโยชนEการถนอมอาหาร 

5 10 

4. การปลูกผัก 

สวนครัว 

ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

งานเกษตร 

-วิธีการ และข้ันในการปลูกพืช 

-การเลือกใช0 การเก็บรักษา 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช0ในการทำงาน 

เกษตร 

-การขายพันธุE การเตรียมดิน 

-การเก็บเก่ียว พืชผักสวนครัว 

5 10 



 

 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนAวย 

การเรียนรู0 

มาตรฐาน 

การเรียนรู0 /ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

5. งานชAางในบ0าน ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

- แนะนำอาชีพสุจริต 

- ความสำคัญของการประกอบ 

อาชีพ 

- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา 

พัฒนางาน 

5 10 

6. การสร0างสรรคE 

งานประดิษฐE 

ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

- การออกแบบ ประดิษฐE 

ประกอบหรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซAอมแซม 

ส่ิงของตAางๆ 

 

5 

 

10 

7. งานธุรกิจใน 

ชีวิตประจำวัน 

ง 1.1 ป.4/1 ป.4/2 

ป.4/3 ป.4/4 

-ธุรกิจ ปiจจัยท่ีจำเป̂น หน0าท่ี 

ประเภท กระบวนการทำงาน 

และการจัดการธุรกิจ 

-พลังงานในการทำงานธุรกิจ 

4 10 

8. งานอาชีพสุจริต ง 2.1 ป.4/1 ป. 

4/2 

- แนะนำอาชีพสุจริต 

- ความสำคัญของการประกอบ 

อาชีพ 

-แนวทางการนำเทคโนโลยีมา 

พัฒนางาน 

4 10 

 คะแนนระหวAางปZ - 70 

 คะแนนกลางปZ 1 10 

 คะแนนปลายปZ 1 20 

 รวมเวลาเรียนท้ังปZ / คะแนน 40 100 



 

ช้ันประถมศึกษาปpท่ี 5 

 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลางและท2องถ่ิน 

สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 : เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ จัดการ 

  ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหา ความรู0  

  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงานทรัพยากร  

  และส่ิงแวดล0อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู2ท2องถ่ิน 

ป.5 1. อธิบายเหตุผลการทำงานแตAละ 

ข้ันตอนถูกต0องตามกระบวนการ 

ทำงาน 

⬥ ข้ันตอนการทำงาน เป̂นสAวนหน่ึงของ 

การปฏิบัติงานตามกระบวนการโดยทำ 

ตามลำดับข้ันตอนท่ีวางไว0  เชAน 

- การซAอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเส้ือผ0า 

-  การปลูกพืช 

- การทำบัญชีครัวเรือน 

 

2. ใช0ทักษะการจัดการในการ ทำงาน 

อยAางเป̂นระบบ ประณีต และ 

มีความคิดสร0างสรรคE 

⬥ ทักษะการจัดการเป̂นการจัด 

ระบบงานและระบบคน เพ่ือให0ทำงาน 

สำเร็จตามเป̀าหมายอยAางมีประสิทธิภาพ 

เชAน 

- การจัดโต�ะอาหาร ตู0อาหาร ตู0เย็น 

และห0องครัว 

- การทำความสะอาดห0องน้ำและ ห0องส0วม 

-  การซAอมแซมอุปกรณEของใช0ใน บ0าน 

- การประดิษฐEของใช0 ของตกแตAงจาก 

วัสดุเหลือใช0ท่ีมีอยูAในท0องถ่ิน 

- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ 

-  การดูแลรักษาและใช0สมบัติสAวนตัว 

 

ป.5  ⬥ ความคิดสร0างสรรคE มี ๔ ลักษณะ 

ประกอบด0วย ความคิดริเร่ิม ความคลAอง 

ใน การคิด ความยืดหยุAนในการคิด 

ความคิดละเอียดลออ 

 



 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู2ท2องถ่ิน 

  ⬥ ความประณีตเป̂นลักษณะนิสัยใน 

การทำงาน 
 

 3. ปฏิบัติตนอยAางมีมารยาทในการ 

ทำงานกับสมาชิกใน ครอบครัว 
⬥ มารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน 

ครอบครัว 
 

 4. มีจิตสำนึกในการใช0พลังงานและ 

ทรัพยากรอยAางประหยัดและคุ0มคAา 
⬥ การมีจิตสำนึกในการใช0พลังงานและ 

ทรัพยากรอยAางประหยัดและคุ0มคAาเป̂น 

คุณธรรมในการทำงาน 

 

 

 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน  ง 2.1 เข0าใจ  มีทักษะท่ีจำเป̂นมีประสบการณE เห็นแนวทางในงานอาชีพใช0เทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตAออาชีพ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู2แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู2ท2องถ่ิน 

ป.5 1. สำรวจข0อมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพตAาง ๆ 

ในชุมชน 
⬥ อาชีพตAาง ๆ ในชุมชน 

- ค0าขาย 

- เกษตรกรรม 

- รับจ0าง 

- รับราชการ พนักงานของรัฐ 

 

 2. ระบุความแตกตAางของอาชีพ ⬥ ความแตกตAางของอาชีพ 

- รายได0 

- ลักษณะงาน 

- ประเภทกิจการ 

⬥  ข0อควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ 

- ทำงานไมAเป̂นเวลา 

- การยอมรับนับถือจากสังคม 

- มีความเส่ียงตAอชีวิตสูง 

 



 

คำอธิบายรายวิชา 

ง 15101 การงานอาชีพ     กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5     เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 อธิบายเหตุผลขั้นตอนการทำงานแตAละขั้นตอนถูกต0องตามกระบวนการทำงาน เชAน การซAอมแซม     

ซัก ตาก เก็บรีด การพับเสื้อผ0า การปลูกพืช การทำบัญชีครัวเรือน ฝ�กปฏิบัติทักษะ การจัดการในการทำงาน 

อยAางเป^นระบบประณีตและมีความคิดสร0างสรรคE เชAน การจัดโต�ะอาหาร ตู0อาหาร ตู0เย็นและห0องครัว การทำ 

ความสะอาดห0องน้ำและห0องส0วม การซAอมแซมอุปกรณEของใช0ในบ0าน การประดิษฐEของใช0 ของตกแตAงจากวัสดุ 

เหลือใช0ที่มีอยูAในท0องถิ่น การจัดเก็บเอกสารสำคัญ การดูแลรักษาและใช0สมบัติสAวนตัว  สำรวจข0อมูลที่เกี่ยวกับ 

อาชีพตAาง ๆ ในชุมชนเพ่ือระบุความแตกตAางและข0อควรคำนึงเก่ียวกับอาชีพ 

 เพื่อให0มีความรู0 ความเข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการในการทำงาน 

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน ทักษะการแสวงหาความรู0 มีคุณธรรม 

และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล0อมในการดำรงชีวิตและ 

ครอบครัว 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ป.5/1 , ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4 ง 2.1 ป.5/1 , ป.5/2 

รวมท้ังส้ิน  2  มาตรฐาน  6  ตัวช้ีวัด



 

โครงสร2างรายวิชาการงานอาชีพ 

 

ง15101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 5      เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวย 

การเรียนรู2 

มาตรฐาน 

การเรียนรู2 /ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. งานบ0านเพ่ือ 

ครอบครัว 

ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

- บ0าน ห0องนอน ห0องครัว 

ห0องน่ังเลAน หรือห0องรับแขก 

ห0องน้ำ 

-การเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช0 

ในการทำความสะอาดบ0าน 

-การออกแบบตกแตAงภายใน 

และบริเวณบ0าน 

5 10 

2. การซAอมแซม 

เส้ือผ0า 

ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

- เส้ือผ0า ชนิดและการเลือกซ้ือ 

เส้ือผ0า การทำความสะอาดการ 

จัดเก็บ และการซAอมแซม เส้ือผ0า 

5 10 

3. อาหารและการ 

ประกอบอาหาร 

ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

-อาหาร การเตรียมการกAอน 

รับประทานอาหาร 

-รู0จักสมุนไพร การทำน้ำ สมุนไพร 

-การเก็บอาหารไว0นาน ๆ 

-ประโยชนEการถนอมอาหาร 

5 10 

4. การปลูกผัก 

สวนครัว 

ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

งานเกษตร 

- วิธีการ และข้ันในการ ปลูกพืช 

- การเลือกใช0 การเก็บรักษา 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช0ในการทำงาน 

เกษตร 

- การขายพันธุE การเตรียมดิน 

- การเก็บเก่ียว พืชผักสวนครัว 

 

 

5 

 

 

10 



 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวย 

การเรียนรู2 

มาตรฐาน 

การเรียนรู2 /ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

5. งานชAางในบ0าน ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

- แนะนำอาชีพสุจริต 

- ความสำคัญของการประกอบ 

อาชีพ 

- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา 

พัฒนางาน 

5 10 

6. การสร0างสรรคE 

งานประดิษฐE 

ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

- การออกแบบ ประดิษฐE 

ประกอบหรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซAอมแซม 

ส่ิงของตAาง ๆ 

 

5 

 

10 

7. งานธุรกิจใน 

ชีวิตประจำวัน 

ง 1.1 ป.5/1 ป.5/2 

ป.5/3 ป.5/4 

- ธุรกิจ ปiจจัยท่ีจำเป̂น หน0าท่ี 

ประเภท กระบวนการทำงาน 

และการจัดการธุรกิจ 

- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 

4 10 

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

- ความสำคัญของการประกอบ 

อาชีพ 

- แนวทางการนำเทคโนโลยีมา 

พัฒนางาน 

4 10 

 คะแนนระหวAางปZ - 70 

 คะแนนกลางปZ 1 10 

 คะแนนปลายปZ 1 20 

 รวมเวลาเรียนท้ังปZ / คะแนน 40 100 



 

 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 6 

ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู0แกนกลางและท0องถ่ิน สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เข0าใจการทำงาน มีความคิดสร0างสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ จัดการ 

ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกันและทักษะการแสวงหา ความรู0 

มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน 

ทรัพยากรและส่ิงแวดล0อมเพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู0ท0องถ่ิน 

ป.6 1. อภิปรายแนวทางในการ 

ทำงานและปรับปรุงการ 

ทำงานแตAละข้ันตอน 

⬥ แนวทางการทำงานและการปรับปรุงการ 

ทำงานแตAละข้ันตอนเป̂นการทำงาน 

ตามลำดับท่ีวางแผนไว0กAอนการทำงานขณะ 

ปฏิบัติจริง และเม่ือทำงานเสร็จแล0วให0 

ประเมินทุกข้ันตอนเพ่ือการแก0ไขและปรับปรุง 

ผลงาน เชAน 

- การดูแลรักษาสมบัติภายในบ0าน 

- การปลูกไม0ดอก หรือ ไม0ประดับหรือ 

ปลูกผักหรือเล้ียงปลาสวยงาม 

- การบันทึกรายรับ 

- รายจAายของห0องเรียน 

- การจัดเก็บเอกสารการเงิน 

 

 2. ใช0ทักษะการจัดการใน 

การทำงาน และมีทักษะการ 

ทำงานรAวมกัน 

⬥ การจัดการในการทำงานและทักษะการ 

ทำงานรAวมกัน เชAน 

- การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให0สมาชิก 

ในครอบครัว 

- การติดต้ัง ประกอบของใช0ในบ0าน 

- การประดิษฐEของใช0ของตกแตAงให0สมาชิกใน 

ครอบครัว หรือเพ่ือนในโอกาสตAาง ๆ 

⬥ มารยาทในการทำงานกับสมาชิกใน 

ครอบครัวและผู0อ่ืน 

 



 

⬥ การมีจิตสำนึกในการใช0พลังงานและ 

ทรัพยากรอยAางประหยัดและคุ0มคAาเป̂น 

คุณธรรมในการทำงาน 



 

 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เข0าใจ  มีทักษะท่ีจำเป̂นมีประสบการณE  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช0เทคโนโลยีเพ่ือ 

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีตAออาชีพ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู0แกนกลาง สาระการ 

เรียนรู0ท0องถ่ิน 

ป.6 1. สำรวจตนเองเพ่ือวางแผนใน 

การเลือกอาชีพ 
⬥ การสำรวจตนเอง 

- ความสนใจ ความสามารถ และ ทักษะ 

 

2. ระบุความรู0 ความสามารถและ 

คุณธรรมท่ีสัมพันธEกับอาชีพท่ี 

สนใจ 

⬥ คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เชAน 

- ความซ่ือสัตยE 

- ความขยัน อดทน 

- ความยุติธรรม 

- ความรับผิดชอบ 

 



 

คำอธิบายรายวิชา 

 

ง16101 การงานอาชีพ     กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 6     เวลา 40 ช่ัวโมง 

 

 อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแตAละขั้นตอน มีการแก0ไขปรับปรุงผลงาน เชAน 

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ0าน การปลูกไม0ดอก หรือไม0ประดับ หรือปลูกผัก หรือเลี ้ยงปลาสวยงาม 

การบันทึกรายรับ  รายจAายของห0องเรียน  การจัดเก็บเอกสารการเงิน  ฝ�กทักษะการจัดการในการทำงาน และ 

มีทักษะการทำงานรAวมกัน เชAน การเตรียม ประกอบ จัดอาหารให0สมาชิกในครอบครัว การติดตั้ง ประกอบ 

ของใช0ในบ0าน การประดิษฐEของใช0 ของตกแตAงให0สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อนในโอกาสตAาง ๆ ฝ�กปฏิบัติ 

มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู0อื่นสำรวจตนเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพตามความสนใจ 

ความสามารถ และทักษะ มีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ เชAน ความซื่อสัตยE ความขยัน อดทน และความ 

ความรับผิดชอบ 

 เพ่ือให0มีความรู0 ความเข0าใจในการทำงาน มีความคิดสร0างสรรคE มีทักษะกระบวนการในการทำงาน 

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก0ปiญหา ทักษะการทำงานรAวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู0 มี 

คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช0พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล0อมในการ 

ดำรงชีวิตและครอบครัว 

 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ป.6/1 , ป.6/2, ป.6/3 ง 2.1 ป.6/1 , ป.6/2 

รวมท้ังส้ิน  2  มาตรฐาน  5  ตัวช้ีวัด 



 ๔๑ 

โครงสร2างรายวิชาการงานอาชีพ 

 

ง 16101 การงานอาชีพ      กลุAมสาระการเรียนรู0การงานอาชีพ 

ช้ันประถมศึกษาปZท่ี 6      เวลา 40 ช่ัวโมง 

ลำดับท่ี ช่ือหนhวย 

การเรียนรู2 

มาตรฐาน 

การเรียนรู2 /ตัวช้ีวัด 

สาระสำคัญ เวลา 

(ช่ัวโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1. งานบ0าน 

งานเรือน 

ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 

ป.6/3 

- บ0าน ห0องนอน ห0องครัว 

ห0องน่ังเลAน หรือห0องรับแขก 

ห0องน้ำ 

- การเก็บรักษาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช0ในการทำความสะอาด 

บ0าน 

- การออกแบบตกแตAงภายใน 

และบริเวณบ0าน 

- อาหาร การเตรียมการกAอน 

รับประทานอาหาร 

- รู0จักสมุนไพร การทำน้ำ 

สมุนไพร 

- การเก็บอาหารไว0นาน ๆ 

- ประโยชนEการถนอมอาหาร 

- เส้ือผ0า ชนิดและการเลือกซ้ือ 

เส้ือผ0า การทำความสะอาดการ 

จัดเก็บ และการซAอมแซม 

เส้ือผ0า 

9 20 

2. งานเกษตรคูAบ0าน ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 

ป.6/3 

- งานเกษตร 

- วิธีการ และข้ันในการปลูกพืช 

- การเลือกใช0 การเก็บรักษา 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช0ในการ 

ทำงานเกษตร 

- การขายพันธุE การเตรียมดิน 

การเก็บเก่ียว พืชผักสวนครัว 

- การเล้ียงสัตวE 

8 10 



 ๔๒ 

   - ปiจจัยในการเล้ียงสัตวE 

- การดูแลรักษาและการ 

ป̀องกันโรคของสัตวEเล้ียง 

  

3. งานชAางนAารู0 ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 

ป.6/3 

- การออกแบบ ประดิษฐE 

ประกอบหรือติดต้ัง 

- การบำรุงรักษา ซAอมแซม 

ส่ิงของตAาง ๆ 

8 15 

4. ธุรกิจก0าวไกล ง 1.1 ป.6/1 ป.6/2 

ป.6/3 

- ธุรกิจ ปiจจัยท่ีจำเป̂น หน0าท่ี 

ประเภท กระบวนการทำงาน 

และการจัดการธุรกิจ 

- พลังงานในการทำงานธุรกิจ 

7 10 

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

- ความสำคัญของการประกอบ 

อาชีพ 

-แนวทางการนำเทคโนโลยีมา 

พัฒนางาน 

6 15 

 คะแนนระหวhางปp - 70 

 คะแนนกลางปp 1 10 

 คะแนนปลายปp 1 20 

 รวมเวลาเรียนท้ังปp / คะแนน 40 100 



 ๔๓ 

 

 

 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค พุทธศักราช  ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กำหนดเกณฑEสำหรับการจบการศึกษา ดังน้ี 

เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

๑.  ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  ๕,๐๔๐  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  ๗๒๐ ชั่วโมง    

และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผAานทุกรายวิชา 

๒.  ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน ระดับ  “ผAาน” ข้ึนไป 

๓.  ผู0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE ระดับ “ผAาน”  ข้ึนไป 

 ๔.  ผู0เรียนต0องเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนและได0รับการตัดสินผลการเรียน  “ผAาน”  ทุกกิจกรรม 

การจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เป̂นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสูAการปฏิบัติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  เป^นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียน 

เป̂นเป̀าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

 ในการพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณสมบัติตามเป`าหมายหลักสูตร  ผู0สอนพยายามคัดสรร กระบวนการเรียนรู0 

จัดการเรียนรู0โดยชAวยให0ผู0เรียนเรียนรู0ผAานสาระท่ีกำหนดไว0ในหลักสูตร ๘ กลุAมสาระการเรียนรู0  รวมท้ังปลูกฝiง

เสริมสร0างคุณลักษณะอันพึงประสงคE พัฒนาทักษะตAาง ๆ อันเป̂นสมรรถนะสำคัญให0ผู0เรียนบรรลุตามเป̀าหมาย  

๑. หลักการจัดการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีความรู0ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู0 สมรรถนะสำคัญ       

และคุณลักษณะอันพึงประสงคEตามที่กำหนดไว0ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวAา 

ผู0เรียนมีความสำคัญท่ีสุด เช่ือวAาทุกคนมีความสามารถเรียนรู0และพัฒนาตนเองได0  ยึดประโยชนEท่ีเกิดกับผู0เรียน 

กระบวนการจัดการเรียนรู0ต0องสAงเสริมให0ผู0เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึง

ความแตกตAางระหวAางบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน0นให0ความสำคัญท้ังความรู0 และคุณธรรม  

๒. กระบวนการเรียนรู2 

 การจัดการเรียนรู0ที ่เน0นผู0เรียนเป^นสำคัญ ผู0เรียนจะต0องอาศัยกระบวนการเรียนรู0ที ่หลากหลาย         

เป^นเครื ่องมือที ่จะนำพาตนเองไปสู Aเป`าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู 0ที ่จำเป^นสำหรับผู 0เรียน          

อาทิ กระบวนการเรียนรู0แบบบูรณาการ กระบวนการสร0างความรู0 กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณEและแก0ปiญหา กระบวนการเรียนรู0จากประสบการณEจริง กระบวนการปฏิบัติ   

ลงม ือทำจร ิง  กระบวนการจ ัดการ กระบวนการว ิจ ัย กระบวนการเร ียนร ู 0การเร ียนร ู 0ของตนเอง 

กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหลAานี้เป^นแนวทางในการจัดการเรียนรู0ที่ผู0เรียนควรได0รับการฝ�กฝน พัฒนา เพราะจะ

สามารถชAวยให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0ได0ดี  บรรลุเป`าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู0สอน จึงจำเป^นต0องศึกษาทำ

เกณฑ%การจบการศึกษา 
 



 ๔๔ 

ความเข0าใจในกระบวนการเรียนรู0ตAาง ๆ เพื่อให0สามารถเลือกใช0ในการจัดกระบวนการเรียนรู0ได0อยAางมี

ประสิทธิภาพ 

๓.  การออกแบบการจัดการเรียนรู2 

 ผู0สอนต0องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให0เข0าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู0  ตัวชี้วัด  สมรรถนะสำคัญของ

ผู0เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE  และสาระการเรียนรู0ที่เหมาะสมกับผู0เรียน  แล0วจึงพิจารณาออกแบบการ

จัดการเรียนรู0โดยเลือกใช0วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหลAงเรียนรู0 การวัดและประเมินผล เพื่อให0ผู0เรียน

ได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป̀าหมายท่ีกำหนด   

๔. บทบาทของผู2สอนและผู2เรียน 

 การจัดการเรียนรู0เพื่อให0ผู 0เรียนมีคุณภาพตามเป`าหมายของหลักสูตร ทั้งผู0สอนและผู0เรียนควรมี

บทบาท ดังน้ี 

 ๔.๑ บทบาทของผู0สอน 

๑)  ศึกษาวิเคราะหEผู0เรียนเป̂นรายบุคคล  แล0วนำข0อมูลมาใช0ในการวางแผนการจัดการเรียนรู0 

ท่ีท0าทายความสามารถของผู0เรียน 

  ๒)  กำหนดเป`าหมายที่ต0องการให0เกิดขึ้นกับผู0เรียน ด0านความรู0และทักษะกระบวนการ        

ท่ีเป̂นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธE รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงคE  

  ๓)  ออกแบบการเรียนรู0และจัดการเรียนรู0ที ่ตอบสนองความแตกตAางระหวAางบุคคลและ

พัฒนาการทางสมอง เพ่ือนำผู0เรียนไปสูAเป̀าหมาย  

๔)  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตAอการเรียนรู0  และดูแลชAวยเหลือผู0เรียนให0เกิดการเรียนรู0  

๕)  จัดเตรียมและเลือกใช0สื่อให0เหมาะสมกับกิจกรรม นำภูมิปiญญาท0องถิ่น เทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมมาประยุกตEใช0ในการจัดการเรียนการสอน 

๖) ประเมินความก0าวหน0าของผู0เรียนด0วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติของ

วิชาและระดับพัฒนาการของผู0เรียน  

๗) วิเคราะหEผลการประเมินมาใช0ในการซAอมเสริมและพัฒนาผู0เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนของตนเอง 

  ๔.๒  บทบาทของผู0เรียน 

๑)  กำหนดเป̀าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู0ของตนเอง 

๒)  เสาะแสวงหาความรู0 เข0าถึงแหลAงการเรียนรู0  วิเคราะหE สังเคราะหEข0อความรู0 ตั้งคำถาม คิดหา

คำตอบหรือหาแนวทางแก0ปiญหาด0วยวิธีการตAาง ๆ   

๓) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปส่ิงท่ีได0เรียนรู0ด0วยตนเอง และนำความรู0ไปประยุกตEใช0ในสถานการณEตAาง ๆ  

 ๔)  มีปฏิสัมพันธE ทำงาน ทำกิจกรรมรAวมกับกลุAมและครู  

  ๕) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู0ของตนเองอยAางตAอเน่ือง 

 

 



 ๔๕ 

ส่ือการเรียนรู2 

สื่อการเรียนรู0เป^นเครื่องมือสAงเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู0 ให0ผู0เรียนเข0าถึงความรู0 

ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได0อยAางมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู0มี

หลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพE สื่อเทคโนโลยี และเครือขAาย การเรียนรู0ตAาง ๆ ที่มีในท0องถ่ิน 

การเลือกใช0ส่ือควรเลือกให0มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรียนรู0ท่ีหลากหลายของผู0เรียน   

การจัดหาสื่อการเรียนรู0 ผู0เรียนและผู0สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช0อยAาง

มีคุณภาพจากสื่อตAาง ๆ ที่มีอยูAรอบตัวเพื่อนำมาใช0ประกอบในการจัดการเรียนรู0ที่สามารถสAงเสริมและสื่อสาร

ให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0 โดยสถานศึกษาควรจัดให0มีอยAางพอเพียง เพื่อพัฒนาให0ผู0เรียน เกิดการเรียนรู0อยAาง

แท0จริง สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานที่เกี่ยวข0องและผู0มีหน0าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร

ดำเนินการดังน้ี   

๑. จัดให0มีแหลAงการเรียนรู0 ศูนยEสื่อการเรียนรู0 ระบบสารสนเทศการเรียนรู0 และเครือขAายการเรียนรู0ที่มี

ประสิทธิภาพท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค0นคว0าและการแลกเปล่ียนประสบการณEการเรียนรู0 

ระหวAางสถานศึกษา ท0องถ่ิน ชุมชน สังคมโลก 

๒. จัดทำและจัดหาสื่อการเรียนรู0สำหรับการศึกษาค0นคว0าของผู0เรียน เสริมความรู0ให0ผู0สอน รวมทั้งจัดหา

ส่ิงท่ีมีอยูAในท0องถ่ินมาประยุกตEใช0เป̂นส่ือการเรียนรู0 

๓. เลือกและใช0สื่อการเรียนรู0ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคล0อง กับวิธีการ

เรียนรู0 ธรรมชาติของสาระการเรียนรู0 และความแตกตAางระหวAางบุคคลของผู0เรียน 

๔. ประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู0ท่ีเลือกใช0อยAางเป̂นระบบ   

๕. ศึกษาค0นคว0า วิจัย เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู0ให0สอดคล0องกับกระบวนการเรียนรู0ของผู0เรียน 

๖. จัดให 0ม ีการกำกับ ต ิดตาม ประเม ินค ุณภาพและประสิทธ ิภาพเก ี ่ยวก ับส ื ่อและการใช 0 ส่ือ 

การเรียนรู0เป̂นระยะ ๆ และสม่ำเสมอ 

 ในการจัดทำ การเลือกใช0 และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู0ที่ใช0ในสถานศึกษา ควรคำนึงถึง

หลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู0 เชAน ความสอดคล0องกับหลักสูตร วัตถุประสงคEการเรียนรู0 การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู0  การจัดประสบการณEให0ผู0เรียน เนื้อหามีความถูกต0องและทันสมัย ไมAกระทบความมั่นคง

ของชาติ ไมAขัดตAอศีลธรรม มีการใช0ภาษาท่ีถูกต0อง รูปแบบการนำเสนอท่ีเข0าใจงAาย และนAาสนใจ   

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู2 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของผู0เรียนต0องอยูAบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การประเมิน

เพื่อพัฒนาผู0เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู0ของผู0เรียน ให0ประสบผลสำเร็จ

นั้น  ผู0เรียนจะต0องได0รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให0บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0 สะท0อน

สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคEของผู0เรียนซึ่งเป^นเป`าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู0ในทุกระดับไมAวAาจะเป^นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ      

การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 เป^นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู0เรียนโดยใช0ผลการประเมินเป^นข0อมูลและ



 ๔๖ 

สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก0าวหน0า และความสำเร็จทางการเรียนของผู0เรียน  ตลอดจนข0อมูลที่เป̂น

ประโยชนEตAอการสAงเสริมให0ผู0เรียนเกิด การพัฒนาและเรียนรู0อยAางเต็มตามศักยภาพ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู0 แบAงออกเป^น ๔ ระดับ ได0แกA ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑.  การประเมินระดับชั้นเรียน  เป̂นการวัดและประเมินผลที่อยูAในกระบวนการจัดการเรียนรู0  ผู0สอน

ดำเนินการเป^นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช0เทคนิคการประเมินอยAางหลากหลาย        

เชAน การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ0าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ ้นงาน/ ภาระงาน           

แฟ`มสะสมงาน การใช0แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู0สอนเป^นผู0ประเมินเองหรือเปgดโอกาสให0ผู0เรียนประเมินตนเอง 

เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู0ปกครองรAวมประเมิน ในกรณีท่ีไมAผAานตัวช้ีวัดให0มีการสอนซAอมเสริม  

      การประเมินระดับชั้นเรียนเป^นการตรวจสอบวAา ผู0เรียนมีพัฒนาการความก0าวหน0าในการเรียนรู0 

อันเป^นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมA และมากน0อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต0องได0รับการพัฒนา

ปรับปรุงและสAงเสริมในด0านใด นอกจากนี้ยังเป^นข0อมูลให0ผู0สอนใช0ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด0วย      

ท้ังน้ีโดยสอดคล0องกับมาตรฐานการเรียนรู0และตัวช้ีวัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป̂นการประเมินที่สถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสินผล การเรียน

ของผู0เรียนเป^นรายปZ/รายภาค ผลการประเมินการอAาน  คิดวิเคราะหEและเขียน คุณลักษณะ อันพึงประสงคE 

และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  นอกจากนี้เพื่อให0ได0ข0อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา วAาสAงผลตAอ

การเรียนรู0ของผู0เรียนตามเป`าหมายหรือไมA ผู0เรียนมีจุดพัฒนาในด0านใด รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนของ

ผู0เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑEระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป^นข0อมูลและ

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการ

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

รายงานผลการจัดการศึกษาตAอคณะกรรมการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู0ปกครองและชุมชน   

 ๓.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เป^นการประเมินคุณภาพผู 0เรียนในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู0ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช0เป̂นข0อมูลพ้ืนฐานในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดำเนินการโดยประเมิน

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู0เรียนด0วยข0อสอบมาตรฐานที่จัดทำและดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือด0วย

ความรAวมมือกับหนAวยงานต0นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังได0จากการตรวจสอบทบทวนข0อมูล

จากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๔.  การประเมินระดับชาติ เป̂นการประเมินคุณภาพผู0เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู0ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต0องจัดให0ผู0เรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปZที่ ๓

ชั ้นประถมศึกษาปZที ่ ๖ เข0ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช0เป^นข0อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ

การศึกษาในระดับตAาง ๆ เพื่อนำไปใช0ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป^นข0อมูล

สนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 



 ๔๗ 

 ข0อมูลการประเมินในระดับตAาง ๆ ข0างต0น เป^นประโยชนEตAอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน ถือเป̂นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต0องจัดระบบดูแลชAวยเหลือ ปรับปรุง

แก0ไข สAงเสริมสนับสนุนเพื่อให0ผู0เรียนได0พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตAางระหวAางบุคคลท่ี

จำแนกตามสภาพปiญหาและความต0องการ ได0แกA กลุAมผู0เรียนทั่วไป กลุAมผู0เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุAม

ผู0เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาด0านวินัยและพฤติกรรม กลุAมผู0เรียนที่ปฏิเสธ

โรงเรียน กลุAมผู0เรียนที่มีปiญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุAมพิการทางรAางกายและสติปiญญา เป^นต0น ข0อมูล

จากการประเมินจึงเป^นหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการชAวยเหลือผู0เรียนได0ทันทAวงที ปgดโอกาสให0

ผู0เรียนได0รับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

 สถานศึกษาในฐานะผู0รับผิดชอบจัดการศึกษา จะต0องจัดทำระเบียบวAาด0วยการวัดและประเมินผลการ

เรียนของสถานศึกษาให0สอดคล0องและเป^นไปตามหลักเกณฑEและแนวปฏิบัติที่เป^นข0อกำหนดของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให0บุคลากรท่ีเก่ียวข0องทุกฝkายถือปฏิบัติรAวมกัน  

 

เกณฑ:การวัดและประเมินผลการเรียน 

๑. การตัดสิน การให2ระดับและการรายงานผลการเรียน 

      ๑.๑ การตัดสินผลการเรียน 

     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ Aมสาระการเรียนรู 0 การอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน

คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนนั้น ผู0สอนต0องคำนึงถึงการพัฒนาผู0เรียนแตAละคนเป̂น

หลัก และต0องเก็บข0อมูลของผู0เรียนทุกด0านอยAางสม่ำเสมอและตAอเนื่องในแตAละภาคเรียน รวมทั้งสอนซAอมเสริม

ผู0เรียนให0พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ    

 ระดับประถมศึกษา 

 (๑) ผู0เรียนต0องมีเวลาเรียนไมAน0อยกวAาร0อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด 

 (๒) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนต0องได0รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

 (๔) ผู0เรียนต0องได0รับการประเมิน และมีผลการประเมินผAานตามเกณฑEท่ีสถานศึกษากำหนด 

ในการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงคE และกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน  

  การพิจารณาเลื่อนชั้น ถ0าผู0เรียนมีข0อบกพรAองเพียงเล็กน0อย และสถานศึกษาพิจารณาเห็นวAา

สามารถพัฒนาและสอนซAอมเสริมได0 ให0อยูAในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผAอนผันให0เลื่อนชั้นได0 แตAหากผู0เรียน

ไมAผAานรายวิชาจำนวนมาก และมีแนวโน0มวAาจะเป^นปiญหาตAอการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาให0เรียนซ้ำชั้นได0 ทั้งนี้ให0คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู0ความสามารถของผู0เรียนเป̂น

สำคัญ 

 

 

 



 ๔๘ 

๑.๒  การให2ระดับผลการเรียน 

  ระดับประถมศึกษา  ในการตัดสินเพ่ือให0ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให0ระดับ

ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู 0เรียน  เป^นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร ระบบร0อยละ              

และระบบท่ีใช0คำสำคัญสะท0อนมาตรฐาน  

การประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคEนั้น ให0ระดับผลการ

ประเมินเป̂น ดีเย่ียม  ดี  และผAาน 

การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน จะต0องพิจารณาทั้งเวลาการเข0ารAวมกิจกรรม การปฏิบัติ

กิจกรรมและผลงานของผู0เรียน ตามเกณฑEที่สถานศึกษากำหนด และให0ผลการเข0ารAวมกิจกรรมเป^นผAาน     

และไมAผAาน 

๑.๓  การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป̂นการส่ือสารให0ผู0ปกครองและผู0เรียนทราบความก0าวหน0าในการเรียนรู0

ของผู0เรียน ซึ่งสถานศึกษาต0องสรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารรายงานให0ผู0ปกครองทราบเป^นระยะ ๆ 

หรืออยAางน0อยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป̂นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู0เรียนท่ีสะท0อน

มาตรฐานการเรียนรู0กลุAมสาระการเรียนรู0 

         ๒.  เกณฑ:การจบการศึกษา 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเกณฑEกลางสำหรับการจบการศึกษาเป^น ๑ ระดับ      

คือ ระดับประถมศึกษา  

 ๒.๑   เกณฑ:การจบระดับประถมศึกษา 

  (๑) ผู0เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร0างเวลาเรียนที่หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  

 (๒) ผู0เรียนต0องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผAานเกณฑEการประเมินตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

 (๓) ผู0เรียนมีผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหE และเขียนในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๔) ผู 0เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคEในระดับผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 (๕) ผู 0เรียนเข0ารAวมกิจกรรมพัฒนาผู 0เรียนและมีผลการประเมินผAานเกณฑEการประเมินตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 

 สำหรับการจบการศึกษาสำหรับกลุAมเป`าหมายเฉพาะ เชAน การศึกษาเฉพาะทาง การศึกษาสำหรับผู0มี

ความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือกการศึกษาสำหรับผู0ด0อยโอกาส การศึกษาตามอัธยาศัย                 ให0

คณะกรรมการของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และผู0ที่เกี่ยวข0อง ดำเนินการวัดและประเมินผล การเรียนรู0

ตามหลักเกณฑEในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู0ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับกลุAมเป̀าหมายเฉพาะ 



 ๔๙ 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

 เอกสารหลักฐานการศึกษา เป^นเอกสารสำคัญที่บันทึกผลการเรียน ข0อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข0อง

กับพัฒนาการของผู0เรียนในด0านตAาง ๆ แบAงออกเป̂น ๒ ประเภท ดังน้ี  

๑.   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

  ๑.๑ ระเบียนแสดงผลการเรียน เป^นเอกสารแสดงผลการเรียนและรับรองผลการเรียนของ

ผู0เรียนตามรายวิชา ผลการประเมินการอAาน คิดวิเคราะหEและเขียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคE

ของสถานศึกษา และผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู0เรียน สถานศึกษาจะต0องบันทึกข0อมูลและออกเอกสารน้ี

ให0ผู0เรียนเป̂นรายบุคคล เม่ือผู0เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

  ๑.๒ แบบรายงานผู2สำเร็จการศึกษา เป^นเอกสารอนุมัติการจบหลักสูตรโดยบันทึกรายช่ือ

และข0อมูลของผู0จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปZท่ี ๖)  

 ๒.  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษากำหนด  

เป^นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู0 และข0อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ผู0เรียน เชAน  แบบรายงานประจำตัวนักเรียน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ระเบียนสะสม ใบรับรอง

ผลการเรียน และ เอกสารอ่ืน ๆ  ตามวัตถุประสงคEของการนำเอกสารไปใช0 

 

การเทียบโอนผลการเรียน 

 สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู0เรียนในกรณีตAาง ๆ ได0แกA การย0ายสถานศึกษา การ

เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย0ายหลักสูตร การออกกลางคันและขอกลับเข0ารับการศึกษาตAอ การศึกษาจาก

ตAางประเทศและขอเข0าศึกษาตAอในประเทศ นอกจากนี้ ยังสามารถเทียบโอนความรู0 ทักษะ ประสบการณEจาก

แหลAงการเรียนรู0อื่น ๆ เชAน สถานประกอบการ สถาบันศาสนา สถาบันการฝ�กอบรมอาชีพ การจัดการศึกษา

โดยครอบครัว 

 การเทียบโอนผลการเรียนควรดำเนินการในชAวงกAอนเปgดภาคเรียนแรก หรือต0นภาคเรียนแรก          

ท่ีสถานศึกษารับผู0ขอเทียบโอนเป^นผู0เรียน ทั้งนี้ ผู0เรียนที่ได0รับการเทียบโอนผลการเรียนต0องศึกษาตAอเนื่องใน

สถานศึกษาที่รับเทียบโอนอยAางน0อย ๑ ภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับผู0เรียนจากการเทียบโอนควรกำหนด

รายวิชา/จำนวนหนAวยกิต ท่ีจะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาการเทียบโอน สามารถดำเนินการได2  ดังน้ี 

๑. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีให0ข0อมูลแสดงความรู0 ความสามารถของผู0เรียน 

๒. พิจารณาจากความรู0 ความสามารถของผู0เรียนโดยการทดสอบด0วยวิธีการตAาง ๆ ทั้งภาคความรู0และ

ภาคปฏิบัติ   

๓. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติในสภาพจริง การเทียบโอนผลการเรียนให0เป^นไปตาม 

ประกาศ หรือ แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 



 ๕๐ 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

        ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอำนาจให0ท0องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร

นั้น หนAวยงานตAาง ๆ ที่เกี ่ยวข0องในแตAละระดับ ตั้งแตAระดับชาติ ระดับท0องถิ่น จนถึงระดับสถานศึกษา            

มีบทบาทหน0าที่ และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน สAงเสริม การใช0และพัฒนาหลักสูตรให0เป^นไป

อยAางมีประสิทธิภาพ เพื่อให0การดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสAงผลให0การพัฒนาคุณภาพผู0เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู0ท่ี

กำหนดไว0ในระดับชาติ 

         ระดับท0องถิ่น ได0แกA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนAวยงานต0นสังกัดอื่น ๆ เป̂นหนAวยงานที่มีบทบาท

ในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  เป^นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่กำหนดในระดับชาติให0สอดคล0องกับสภาพและความต0องการของท0องถิ่น เพ่ือนำไปสูAการจัดทำหลักสูตรของ

สถานศึกษา สAงเสริมการใช0และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา ให0ประสบความสำเร็จ โดยมีภารกิจสำคัญ 

คือ  กำหนดเป̀าหมายและจุดเน0นการพัฒนาคุณภาพผู0เรียน  ในระดับท0องถ่ินโดยพิจารณาให0สอดคล0องกับส่ิงท่ี

เป^นความต0องการในระดับชาติ พัฒนาสาระ การเรียนรู0ท0องถิ่น ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับท0องถ่ิน  

รวมทั้งเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน สAงเสริม ติดตาม

ผล ประเมินผล วิเคราะหE และรายงานผลคุณภาพของผู0เรียน  

สถานศึกษามีหน0าที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนและดำเนินการใช0หลักสูตร  

การเพิ่มพูนคุณภาพการใช0หลักสูตรด0วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดทำระเบียบ

การวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต0องพิจารณาให0สอดคล0อง กับหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายละเอียดที่เขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนAวยงาน สังกัดอื่น ๆ ในระดับท0องถิ่นได0

จัดทำเพ่ิมเติม รวมท้ัง สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมในสAวนท่ีเก่ียวกับสภาพปiญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปiญญา

ท0องถ่ิน และความต0องการของผู0เรียน  โดยทุกภาคสAวนเข0ามามีสAวนรAวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 



  

 


