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 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศใชมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือใหสถานศึกษานําไปใช

เปนกรอบทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเปาหมายของหลักสูตร ตลอดจนให

เกิดผลสําเร็จตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น ข้ันตอนการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงใน            

ชั้นเรียนของครูผูสอน จึงจัดเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาผูเรียน  

 บริษัท อักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด ไดจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ข้ึน เพ่ือใหครูผูสอนใชเปนแนวทางวางแผนจัดการเรียนรูแกผูเรียน โดยจัดทํา

เปนหนวยการเรียนรูอิงมาตรฐานและออกแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดการออกแบบยอนกลับ (Backward 

Design) ตลอดจนเนนกิจกรรมแบบ Active Learning อันจะชวยใหผูปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถม่ันใจในผลการเรียนรูและคุณภาพของผูเรียนท่ีมีหลักฐานตรวจสอบผลการ

เรียนรูอยางเปนระบบ  

 ผูสอนสามารถนําแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ ไปเปนแนวทางวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูประกอบการ

ใชหนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 ท่ีทางบริษัทจัดพิมพจําหนาย 

โดยท้ังนี้ การออกแบบการเรียนรู (Instructional Design) ไดดําเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ 

 1 หลักการจัดการเรียนรูอิงมาตรฐาน  

 หนวยการเรียนรูแตละหนวยจะกําหนดผลการเรียนรูไวเปนเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ผูสอน

จะตองศึกษาและวิเคราะหรายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดทุกขอวา ระบุใหผูเรียนตองมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับเรื่องอะไร และตองสามารถลงมือปฏิบัติอะไรไดบาง และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูเรียนจะนําไปสูการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคดานใดแกผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

นําไปสู 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ผูเรยีนรูอะไร 

ผูเรยีนทําอะไรได 



 

 

 2 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 เม่ือผูสอนวิเคราะหรายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด และไดกําหนดเปาหมายการจัดการเรียน

การสอนเรียบรอยแลว จึงกําหนดขอบขายสาระการเรียนรูและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนลงมือ

ปฏิบัติตามข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูท่ีออกแบบไวจนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกขอ 

 

 

 

 

 

  3 หลักการบูรณาการกระบวนการเรียนรูสูผลการเรียนรู 

 เม่ือผูสอนกําหนดขอบขายสาระการเรียนรู และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไวแลว จึงกําหนด

รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรูท่ีจะฝกฝนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัด โดยเลือกใชกระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเปนเปาหมายในหนวย

นั้น ๆ เชน กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการสรางความรู กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง กระบวนการ

เผชิญสถานการณและการแกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ กระบวนการทางสังคม ฯลฯ กระบวนการเรียนรูท่ี

มอบหมายใหผูเรียนลงมือปฏิบัตินั้นจะตองนําไปสูการเสริมสรางสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

ผูเรียนตามสาระการเรียนรูท่ีกําหนดไวในแตละหนวยการเรียนรู 

 4 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวย ผูสอนตองกําหนดข้ันตอนและ 

วิธีปฏิบัติใหชัดเจน โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือฝกฝนและฝกปฏิบัติมากท่ีสุด ตามแนวคิดและวิธีการสําคัญ คือ 

 1) การเรียนรู เปนกระบวนการทางสติปญญา ท่ีผูเรียนทุกคนตองใชสมองในการคิดและทําความเขาใจ 

ในสิ่งตาง ๆ รวมกับการลงมือปฏิบัติ ทดลองคนควา จนสามารถสรุปเปนความรูไดดวยตนเอง และ 

สามารถนําเสนอผลงาน แสดงองคความรูท่ีเกิดข้ึนในแตละหนวยการเรียนรูได 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

สนองความแตกตางระหวางบุคคล 

เนนพัฒนาการทางสมอง 

กระตุนการคิด 

เนนความรูคูคุณธรรม 

 

เปาหมาย 

การเรียนรู 

และการพัฒนา

คุณภาพ 

ของผูเรียน 

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของผูเรียน 

หลักการจดัการเรียนรู 



 

 

 2) การสอน เปนการเลือกวิธีการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูในหนวยนั้น ๆ และท่ีสําคัญ คือ ตอง

เปนวิธีการท่ีสอดคลองกับสภาพผูเรียน ผูสอนจึงตองเลือกใชวิธีการสอน เทคนิคการสอน และรูปแบบการ

สอนอยางหลากหลาย เพ่ือชวยใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูไดอยางราบรื่นจนบรรลุตัวชี้วัดทุกขอ 

 3) รูปแบบการสอน ควรเปนวิธีการและข้ันตอนฝกปฏิบัติท่ีสงเสริมหรือกระตุนใหผูเรียนสามารถคิดอยาง

เปนระบบ เชน รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5Es) รูปแบบการสอนโดยใชการคิดแบบ 

โยนิโสมนสิการ รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 

แบบ 4MAT รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือ เทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT    

 4) วิธีการสอน ควรเลือกใชวิธีการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของบทเรียน ความถนัด ความสนใจ และสภาพ

ปญหาของผูเรียน วิธีสอนท่ีดีจะชวยใหผูเรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรูตามในระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีสูง เชน 

วิธีการสอนแบบบรรยาย การสาธิต การทดลอง การอภิปรายกลุมยอย การแสดงบทบาทสมมติ การใช

กรณีตัวอยาง การใชสถานการณจําลอง การใชศูนยการเรียน การใชบทเรียนแบบโปรแกรม เปนตน  

 5) เทคนิคการสอน ควรเลือกใชเทคนิคการสอนท่ีสอดคลองกับวิธีการสอน และชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาใน

บทเรียนไดงายข้ึน สามารถกระตุนความสนใจและจูงใจใหผูเรียนรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน เทคนิคการใชผังกราฟก (Graphic Organizers) เทคนิคการเลานิทาน การเลนเกม

เทคนิคการใชคําถาม การใชตัวอยางกระตุนความคิด การใชสื่อการเรียนรูท่ีนาสนใจ เปนตน 

 6) ส่ือการเรียนการสอน ควรเลือกใชสื่อหลากหลายกระตุนความสนใจ และทําความกระจางใหเนื้อหา

สอดคลองกับสาระการเรียนรู และเปนเครื่องมือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลุตัวชี้วัดอยางราบรื่น 

เชน สื่อสิ่งพิมพ เอกสารประกอบการสอน แถบวีดิทัศน แผนสไลด คอมพิวเตอร VCD LCD Visualizer 

เปนตน ควรเตรียมสื่อใหครอบคลุมท้ังสื่อการสอนของครูและสื่อการเรียนรูของผูเรียน 

  5   หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบยอนกลับตรวจสอบ  

 เม่ือผูสอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู รวมถึงกําหนดรูปแบบการเรียนการสอนไวเรียบรอยแลว จึงนํา

เทคนิควิธีการสอน วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู และสื่อการเรียนรูไปลงมือจัดการเรียนการสอน ซ่ึงจะนําผูเรียนไปสูการ

สรางชิ้นงานหรือภาระงาน เกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะสําคัญตามธรรมชาติวิชา รวมท้ังคุณลักษณะ                

อันพึงประสงคใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีเปนเปาหมายของหนวยการเรียนรู ตามลําดับข้ันตอน

การเรียนรูท่ีกําหนดไว ดังนี้ 

 

 

 



 

 

 

 

              
 

     

                                           

   

  

  

 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงแลว จะตอง

ฝกฝนกระบวนการคิดทุกข้ันตอน โดยใชเทคนิคการตั้งคําถามกระตุนความคิด และใชระดับคําถามใหสัมพันธกับ

เนื้อหาการเรียนรู ตั้งแตระดับความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การประเมินคา และการ

สรางสรรค นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจบทเรียนอยางลึกซ้ึงแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือสอบ 

O-NET ซ่ึงเปนการทดสอบระดับชาติท่ีเนนกระบวนการคิดระดับวิเคราะหดวย และในแตละแผนการเรียนรูจึงมีการ

ระบุคําถามเพ่ือกระตุนความคิดของผูเรียนไวดวยทุกกิจกรรม ผูเรียนจะไดฝกฝนวิธีการทําขอสอบ O-NET ควบคูไป

กับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามผลการเรียนรูท่ีสําคัญ  

 ท้ังนี้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละหนวยจะครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู และการ

ประเมินผลดานความรูความเขาใจ (K) ดานทักษะกระบวนการ (P) และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) ตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พรอมท้ังออกแบบเครื่องมือการวัดและประเมินผล ตลอดจนแบบบันทึกผล

การเรียนรูดานตาง ๆ ไวครบถวน สอดคลองกับมาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน เชน แบบบันทึกผลดานการคิด

วิเคราะห  ดานการอานและแสวงหาความรู ดานสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร เปนตน 

ผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Reports) จึงม่ันใจอยางยิ่งวา การนําแผนการจัดการเรียนรูเลมนี้ไปเปนแนวทางจัดการเรียนการสอน

จะชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาทุกประการ 

           คณะผูจัดทํา 

 

จากเปาหมายและ

หลักฐาน คิดยอนกลับ 

สูจุดเริ่มตน 

ของกิจกรรมการเรียนรู 

จากกิจกรรมการเรียนรู 

ทีละข้ันบันได 

สูหลักฐานและ 
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เปาหมายการเรียนรูของหนวย 
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1 กิจกรรม คําถามชวนคิด 
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พิเศษ 1 
 

สรุปหลักสูตรฯ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี*
 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ มี

ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิต รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเก่ียวกับการดํารงชีวิตและการอาชีพมา

ประยุกตใชในการทํางานไดอยางสรางสรรค เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน 

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข 

 โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม เพื่อใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทํางาน เห็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพและการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดกําหนดสาระการเรียนรูออกเปน 2 สาระ ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

    * สรุปและลดทอนจาก สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร, ตัวชี้วดัและสาระ

การเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551) 



พิเศษ 2 
 

ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี * 

 

สาระท่ี  1 การดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช

พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-6 1. อธิบายวิธีการทํางาน เพ่ือการดาํรงชีวิต 

2. สรางผลงานอยางมีความคดิสรางสรรค                        

    และมีทักษะการทํางานรวมกัน   

3. มีทักษะการจัดการในการทํางาน 

4.  มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน 

5. มีทักษะในการแสวงหาความรู                           

   เพ่ือการดํารงชีวิต 

6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน 

7. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคา 

   และยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

• วิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต เปนการทํางานท่ีจําเปนเก่ียวกับ 

   ความเปนอยูในชีวิตประจําวัน เชน 

-  การเลือกใช ดูแลรักษาเสื้อผาและเครื่องแตงกาย     

• ความคิดสรางสรรคมี 4 ลักษณะ ประกอบดวยความคิดริเริ่ม  

   ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และความคิด 

   ละเอียดลออ 

• ทักษะการทํางานรวมกัน เปนการทํางานกลุม ทํางานรวมกับผูอ่ืน 

   ไดอยางมีความสุข ทํางานอยางมีกระบวนการ ตามข้ันตอน และ 

   ฝกหลักการทํางานกลุม เชน 

-  การประดิษฐของใชท่ีเปนเอกลักษณไทย 

-  หนาท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัว 

โรงเรียน  และชุมชน                    

• ทักษะการจัดการ เปนการจัดระบบงาน ระบบคน เพ่ือใหการ 

   ทํางานสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

-  การดูแลรักษา ทําความสะอาด จัด ตกแตงบานและโรงเรียน 

-  การปลูกพืช ขยายพันธุพืช หรือเลี้ยงสตัว 

-  การบํารุง เก็บรักษา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอํานวยความ

สะดวกในชีวิตประจําวัน 

-  การดําเนินการทางธุรกิจ                      

• ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน มีข้ันตอน คือ การ 

   สังเกต วิเคราะห สรางทางเลือก และประเมินทางเลือก เชน 

-  การตดัเย็บและดัดแปลงเสื้อผา 

-  การเก็บ ถนอม และแปรรูปอาหาร 

-  การตดิตั้ง ประกอบ ซอมแซมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  

   สิ่งอํานวยความสะดวกในบานและโรงเรียน         

 

 



พิเศษ 3 
 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

• ทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือการดํารงชีวิต ประกอบดวย 

   การศึกษา คนควา รวบรวม สังเกต สํารวจ และบันทึก เชน 

     - การดูแลรักษาบาน                             

     - การเลี้ยงสตัว 

• คุณธรรมและลักษณะนิสัยในงานทํางาน เปนการสรางคุณงาม 

   ความดี และควรฝกใหผูเรยีนมคีุณภาพท่ีสําคัญ ๆ เชน ขยัน  

   อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย 

• การใชพลังงาน ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน เปนคณุธรรมใน 

   การทํางาน 

 

สาระท่ี  2 การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจ มีทักษะท่ีจําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และ

มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.4-6 1. อภิปรายแนวทางเขาสูอาชีพท่ีสนใจ 

2. เลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ   

3. มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 

4.  มีคุณลักษณะท่ีดตีออาชีพ 

• แนวทางเขาสูอาชีพ 

- เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ 

- ลักษณะความมั่นคงและความกาวหนา 

- การสมคัรงาน 

- การสัมภาษณ 

- การทํางาน 

- การเปลีย่นงาน 

 • การเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ 

    - วิธีการ 

    - หลักการ 

    - เหตุผล 

• ประสบการณในอาชีพ 

    - การจําลองอาชีพ 

    - กิจกรรมอาชีพ 

• คุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ 

    - คุณธรรม 

    - จริยธรรม 

    - คานิยม 



พิเศษ 4 
 

คําอธิบายรายวิชา 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

รายวิชาพ้ืนฐาน                                       กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6         เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

ศึกษาและวิเคราะหวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต ในเร่ืองหลักการทํางานรวมกัน การเลือกใช ดูแล

รักษาเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย การประดิษฐของใชท่ีเปนเอกลักษณไทย หนาท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีตอ

สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ทักษะการจัดการ เร่ืองการดูแลรักษาบาน ทําความสะอาด จัด ตกแตง

บานและโรงเรียน การปลูกพืชขยายพันธุพืช หรือเลี้ยงสัตว การบํารุงรักษาเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอํานวย

ความสะดวกในชีวิตประจําวัน และการดําเนินการทางธุรกิจ การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผา การเก็บ ถนอม และ

แปรรูปอาหาร การติดตั้ง ประกอบซอมแซมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช สิ่งอํานวยความสะดวกในบานและ

โรงเรียน การดูแลบาน และการเลี้ยงสัตว 

โดยใชทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะกระบวนการแกปญหาในการ

ทํางานและทักษะในการแสวงหาความรู เพื่อการดํารงชีวิต 

เพื่อใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคาของการทํางาน สามารถนําความรูมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน รวมถึงมีจิตสํานึกใน

การใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.4-6/1  อธิบายวิธีการทํางานเพ่ือการดํารงชีวิต 

ง 1.1 ม.4-6/2  สรางผลงานอยางมีความคิดสรางสรรคและมีทักษะการทํางานรวมกัน 

ง 1.1 ม.4-6/3  มีทักษะการจัดการในการทํางาน 

ง 1.1 ม.4-6/4  มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน   
ง 1.1 ม.4-6/5  มีทักษะในการแสวงหาความรูเพ่ือการดํารงชีวิต 

ง 1.1 ม.4-6/6  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน 

ง 1.1 ม.4-6/7  ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม  

ง 2.1 ม.4-6/1  อภิปรายแนวทางเขาสูอาชีพท่ีสนใจ 

ง 2.1 ม.4-6/2  เลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ 

ง 2.1 ม.4-6/3  มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ 

ง 2.1 ม.4-6/4  มีคุณลักษณะท่ีดีตออาชีพ 

รวม 11 ตัวชี้วัด 
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โครงสรางรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ัน ม.4-6 

 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ 

ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

1 การดูแลรักษา

และจัดตกแตง

บาน 

ง 1.1 ม.4-6/3 

ง 1.1 ม.4-6/5 

ง 1.1 ม.4-6/7 

 

งานบานเปนกิจกรรมท่ีพึงปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ เปนการดูแล

รักษา ทําความสะอาดจัดและตกแตงบานใหมีความสะอาด                

นาอยูอาศัย รูจักนําอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทํางาน

บานมาใชอยางเหมาะสม รูจักบํารุง เก็บรักษาเครื่องใชไฟฟา

และอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยางถูกตอง เพ่ือยืด

อายุการใชงานใหยาวนานยิ่งข้ึน ซ่ึงตองใชทักษะการทํางาน

รวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการ

ทํางาน ทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิด

สรางสรรค คุณธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน                  

ใชพลังงาน ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

6 

2 อาหารและ 

โภชนาการ 

ง 1.1 ม.4-6/4 

ง 1.1 ม.4-6/6 

ง 1.1 ม.4-6/7 

อาหารและโภชนาการเปนสิ่งท่ีรับประทานเขาไปแลวกอใหเกิด

ประโยชนตอรางกาย ชวยใหรางกายเจริญเติบโต สรางเสริม                       

ภูมิตานทานโรค ซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ ทําใหระบบตาง ๆ              

ในรางกายทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดรับคุณคา

ทางโภชนาการอยางครบถวน จึงจําเปนตองเลือกใชวัตถุดิบท่ี

สะอาด ปลอดภัย และปรุงอยางสงวนคุณคาทางอาหาร ซ่ึงจะ

ทําใหไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี ตองใชทักษะการทํางาน

รวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการ

ทํางาน ทักษะการแสวงหาความรูเพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิด

สรางสรรค คุณธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน          

ใชพลังงานทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

 

 

6 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ 

ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

3 งานประดิษฐ 

เอกลักษณไทย 

ง 1.1 ม.4-6/2 

ง 1.1 ม.4-6/7 

งานประดิษฐเปนผลงานท่ีสรางข้ึน เพ่ือใชในการประดับตกแตง 

เพ่ือใหเกิดความสวยงาม แสดงใหเห็นถึงความคิดสรางสรรค

และจินตนาการ ซ่ึงตองใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการ 

จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน ทักษะการ

แสวงหาความรู เ พ่ือการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค

คุณธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงาน

ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

8 

4 เสื้อผาและ

เครื่องแตงกาย 

ง 1.1 ม.4-6/1 

ง 1.1 ม.4-6/4 

ง 1.1 ม.4-6/7 

เสือ้ผาและเครื่องแตงกายเปนหนึ่งในปจจัย 4 ท่ีขาดไมไดในการ

ดํารงชีวิตของมนุษย การเลือกใชเสื้อผาและเครื่องแตงกาย                

จึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับตนเองและกาลเทศะ ตองรูจัก

ซอมแซม ตกแตง และดัดแปลงเสื้อผา เพราะเปนการชวย

ประหยัดคาใชจาย ท้ังยังไดเสื้อผาท่ีมีความสวยงาม แปลกใหม 

โดยตองใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแกปญหาในการทํางาน ทักษะการแสวงหาความรู

เพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม และลักษณะ

นิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงานทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

10 

5 งานชางในบาน ง 1.1 ม.4-6/3 

ง 1.1 ม.4-6/4 

ง 1.1 ม.4-6/6 

ง 1.1 ม.4-6/7 

 

งานชางเปนงานท่ีชวยดูแล บํารุง รักษา ซอมแซม ติดตั้ง

อุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ ภายในบาน เปนการชวยยืด

อายุการใชงานใหยาวนานยิ่งข้ึน ในการปฏิบัติงานจึงจําเปนตอง

ใช ทักษะการ ทํางานรวม กัน  ทักษะการจัดการ  ทักษะ

กระบวนการแกปญหาในการทํางาน ทักษะการแสวงหาความรู

เพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม และลักษณะ

นิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากรอยางคุมคาและ

ยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

6 
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ลําดับ

ท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

มาตรฐาน 

การเรียนรู/ 

ตัวช้ีวัด 

สาระสําคัญ 
เวลา 

(ชม.) 

6 การเพาะ              

ปลูกพืช 

ง 1.1 ม.4-6/3 

ง 1.1 ม.4-6/6 

ง 1.1 ม.4-6/7 

 

การปลูกและการขยายพันธุพืชทุกชนิด ผูปลูกตองเรียนรู

เก่ียวกับปจจัยท่ีเก่ียวของกับการปลูกและการขยายพันธุพืช 

รวมถึงการเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนตอ

การปลูกและขยายพันธุพืช การเตรียมดินท่ีเหมาะสมกับชนิด

ของพืช ซ่ึงตองใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน ทักษะการแสวงหา

ความรูเพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม และ

ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงานทรัพยากรอยางคุมคา

และยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6 

7 การเลี้ยงสัตว ง 1.1 ม.4-6/3 

ง 1.1 ม.4-6/5 

ง 1.1 ม.4-6/6 

 

การเลี้ยงสัตวทุกชนิด ผูเลี้ยงจําเปนตองศึกษาขอมูลเก่ียวกับ

สัตวท่ีตองการเลี้ยงใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถเลี้ยงสัตวไดอยาง

ถูกตอง ซ่ึงตองใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน ทักษะการแสวงหา

ความรูเพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค คุณธรรม และ

ลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงาน ทรัพยากรอยาง

คุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6 

8 งานธุรกิจ ง 1.1 ม.4-6/3 

ง 1.1 ม.4-6/4 

ง 1.1 ม.4-6/5 

ง 1.1 ม.4-6/6 

 

งานธุรกิจเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิต การจําหนาย การ

แลกเปลี่ยนสินคาและบริการ โดยมุงหวังผลกําไรตอบแทน ใน

การปฏิบัติงานตองใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะการ

จัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน ทักษะการ

แสวงหาความรูเพ่ือการดํารงชีวิต มีความคิดสรางสรรค 

คุณธรรม และลักษณะนิสัยท่ีดีในการทํางาน ใชพลังงาน 

ทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6 

9 งานอาชีพ ง 2.1 ม.4-6/1 

ง 2.1 ม.4-6/2 

ง 2.1 ม.4-6/3 

ง 2.1 ม.4-6/4 

การเขาสูอาชีพเปนวงจรชีวิตของมนุษย เพราะทุกคนตอง

ประกอบอาชีพ เพ่ือความอยูรอดของชีวิตตนเองและครอบครัว 

เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจึงเรียนรูเก่ียวกับแนวทางเขาสูอาชีพ

ท่ีสนใจ เลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ                    

มีประสบการณในอาชีพท่ีถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะท่ีดีตอ

อาชีพ 

6 




