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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙
เกี่ยวกับการศึกษา
การศึกษานั้นไม่ว่าจะศึกษาเพื่อตนหรือจะให้แก่ผู้อื่น
ส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
จึงจะได้ผลเป็นคุณประโยชน์
มิฉะนั้นจะต้องมีการผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้น
ท�ำให้เสียหายเวลาและเสียประโยชน์ไปเปล่าๆ
วัตถุประสงค์ของการศึกษานั้นคืออย่างไร กล่าวโดยรวบยอด
ก็คือท�ำให้บุคคลมีปัจจัยหรือมีอุปกรณ์ส�ำหรับชีวิตอย่างครบถ้วน
เพียงพอทั้งในส่วนวิชาความรู้ ส่วนความคิดวินิจฉัย
ส่วนจิตใจและคุณธรรมความประพฤติ
ส่วนความขยันอดทนและความสามารถ
ในอันที่จะน�ำไปสู่ความคิดไปใช้ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ได้จริงๆ
เพื่อสามารถด�ำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุข ความเจริญมั่นคง
และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและบ้านเมือง
ได้ตามควรแก่ฐานะด้วย
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ค�ำน�ำ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการ
เปลีย่ นแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท�ำให้การสือ่ สารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถ
ท�ำได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์นี้ ส่งผลให้ผู้เรียนจ�ำเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนือ่ งและเป็น ผูแ้ สวงหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบนั มีองค์ความรูใ้ หม่เกิดขึน้ มากมายทุกวินาที
ท�ำให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่
สามารถจะพัฒนาผูเ้ รียนให้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการเรียนในชัน้ เรียนไปปฏิบตั ไิ ด้ดี ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นวิธกี าร
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี จากผู้สอนที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดปรับเปลี่ยน
บทบาท เป็นผูช้ แี้ นะวิธกี ารค้นคว้าหาความรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ทกั ษะต่างๆ
สร้างความเข้าใจด้วยตนเองจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะ
ชีวติ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นบทบาทและการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะท�ำให้ผู้
เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะท�ำกิจกรรมมากขึ้น และอย่างหลากหลาย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เห็นความส�ำคัญในการพัฒนากิจกรรม การเรียนรู้
เทคโนโลยี ดังกล่าว จึงได้พัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ Social Media เพื่อ
ส่งเสริมทักษะชีวิตรหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๐๑๐๑๔ เพื่อเป็นข้อสนเทศในการแก้ปัญหาและพัฒนา ๑. การจัดการเรียน
การสอน ๒.ทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน และ ๓. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างกว้างขวางต่อไป
ขอขอบคุณทีมวิทยากร ประกอบด้วย ดร.อภิชาติ เหล็กดี, นายศุภสาส์น รัชโพธิ์, นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบ
ศร์, นางอุมาภรณ์ พลสยม, นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา, นางศศนันท์ พรหมบุตร, ดร.มนตรี นิวัฒนุวงค์ ที่ได้รวบรวมและ
เรียบเรียงชุดฝึกอบรมชุดนี้ จนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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ค�ำชี้แจง
ชุดกิจกรรมประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตรหัสหลักสูตร ๖๑๒๑๐๑๐๑๔ได้รวบรวมและ
สังเคราะห์ขนึ้ ภายใต้แนวคิดการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ำ� แหน่งครู สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในกรอบ
๓ ด้าน คือ ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน ๒. ด้านทักษะการบริหารจัดการชั้นเรียน ๓. ด้านการพัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ
ชุดกิจกรรมนี้ จัดท�ำขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครู ให้มีความรู้พื้นฐานในการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคดนโลยี ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตวิทยากร
จะต้องบรรยายโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ในหน่วยตามที่ปรากฏในชุดกิจกรรม ซึ่งได้พัฒนาตามรายละเอียดตัวชี้วัดการ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ต�ำแหน่งครู สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ด้าน
๑๓ ตัวชี้วัด
หน่วยที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี่ ตัวอย่างการสร้างค�ำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา ชั้นประถมศึกษา และชุด
ฝึกกิจกรรม
หน่วยที่ ๒ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้วิชาในกลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี่ ชั้นประถมศึกษาและชุดฝึกกิจกรรม
หน่วยที่ ๓ ศาสตร์การสอน ตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media  เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ในประเด็นดังนี้
๑.
องค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.
องค์ความรู้เกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้
๓.
องค์ความรู้เกี่ยวกับSocial Media เพื่อการจัดการเรียนรู้
๔.
องค์ความรู้เกี่ยวกับเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต
หน่วยที่ ๔ นวัตกรรมเพือ่ การจัดการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้ Social Media  ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา และการบริหารจัดการชัน้ เรียน 3 ด้านตามตัวชีว้ ดั ที่ ก.ค.ศ.ก�ำหนด
โดยประมวลความรู้จาก TPCK ในหลักสูตรรหัส ๖๑๒๑๐๑๐๑๔
หน่วยที่ ๕ การเขียนแผนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
การวัดและประเมินผล ตัวอย่างแผนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษา และชุดฝึกกิจกรรม
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หน่วยที่ ๖ แนวทางการขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการสร้างเครือข่าย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) และระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครู สายงานการสอน (Logbook) เพื่อขอประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ ตัวอย่างการ
ขับเคลื่อน กระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
(Professional Learning Community) และระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานการสอน
(Logbook) เพื่อขอประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐ และชุดฝึกกิจกรรม
ให้ศกึ ษาไปตามล�ำดับจากหน่วยที่ ๑ จนถึงหน่วยที่ ๖ เป็นไปตามล�ำดับและต่อเนือ่ ง โดยอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ตามใบกิจกรรมในชุดฝึกกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับครูในการพัฒนาการเรียน
การสอน
					ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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แนะน�ำ
๑. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
การพัฒนาสมรรถนะครู ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพือ่
		
ส่งเสริมทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษ The Development of Teacher Competencies in Applying Technology through
		
Social Media to Promote Life Skills
๒. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร (CurriculumLevel)
๒. ๑ ระดับCurriculum Level
๒.๒ สาระที่มีการฝึกปฏิบัติการบูรณาการการสอนในเนื้อหาสาระ
		
๒.๒. ๑ การจัดการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
			
โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษา
		
๒.๒.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้และแผนนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการ
			
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตระดับ
			
ประถมศึกษา
		
๒.๒.๓ การใช้สอื่ เทคโนโลยีประกอบการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดกิจกรรม
			
การเรียนรู้ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริม
			
ทักษะชีวิตระดับประถมศึกษา
		
๒.๒.๔ การวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
			
สารสนเทศ โดยใช้ Social Media เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษา		
		
๒.๒.๕ หลักสูตรจะให้ข้อมูลหรือแนวปฏิบัติตนเพื่อความเป็นครูที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
			
ในเรื่อง
			
๑) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต�ำแหน่งครูมี
				 วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะใหม่ (ว.๒ ๑/๒๕๖ ๑)
			
๒) การสร้างชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)
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หน่วยที่ ๑

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

รหัสหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๖๑๒๑๐๑๐๑๔
หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ค�ำถามส�ำคัญประจ�ำหน่วย
คุณภาพของผู้เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีกรอบแนวคิด การพัฒนาให้ผู้
เรียนเกิดเข้าใจเข้าใจการท�ำงานและปรับปรุงการท�ำงาน
แต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ เข้าใจความหมาย
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี เข้าใจหลักการแก้ปัญหา
เบื้องต้น เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพในประเด็นใดบ้าง
ครูจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไร ตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและหรือประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความ
สัมพันธ์กับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในประเด็นการ
จัดท�ำค�ำอธิบายรายวิชา การจัดท�ำโครงสร้างรายวิชา การ
สร้างจุดประสงค์การเรียนรู้และการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ หรือไม่ อย่างไร
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หน่วยที่ ๑
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑.๑ ท�ำไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน�ำความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต การอาชีพ และ
เทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท�ำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ รักการน�ำงาน และมีเจตคติที่ดีต่อการน�ำงาน สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนา ผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการท�ำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑) การด�ำรงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท�ำงานในชีวิตประจ�ำวัน ช่วยเหลือตนเอง
ครอบครัว และสังคม ได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจ
ในผลส�ำเร็จของงาน เพื่อให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
๒) การออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้างสรรค์ โดยน�ำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำรง
ชีวิต
๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔) การอาชีพ เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ�ำเป็นต่ออาชีพ เห็นความส�ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

๑.๒ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

		สาระที่ ๑ การดำ�รงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการทำ�งาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ กระบวนการทำ�งาน ทักษะ การจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำ�งานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ทำ�งาน มีจิตสำ�นึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ ดำ�รงชีวิตและครอบครัว
		
		สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ และสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธี
การตามกระบวนการ เทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
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12
		สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำ�งาน และอาชีพอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
		สาระที่ ๔ การอาชีพ
มาตรฐาน ง ๔.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จำ�เป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพ

๑.๓ คุณภาพผู้เรียน

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๑) เข้าใจวิธีการทำ�งานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือถูกต้องตรง
กับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำ�งาน มีลักษณะนิสัยการทำ�งานที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด
รอบคอบ และมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒) เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำ�หนดปัญหาหรือ
ความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล เลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างถูกวิธี เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ�
กลับมาใช้ซ้ำ� 
๓) เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน การนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑) เข้าใจการท�ำงานและปรับปรุงการท�ำงานแต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ ทักษะการท�ำงานร่วมกัน ท�ำงาน
อย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะนิสัยการท�ำที่ขยัน อดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมารยาท และมีจิตส�ำนึก
ในการใช้ น�้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า
๒) เข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้
ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย น�ำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่อง
ใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือ สร้าง และประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ�ำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่
๓) เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เก็บรักษา ข้อมูล สร้างภาพ
กราฟิก สร้างงานเอกสาร น�ำเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตส�ำนึก และรับผิดชอบ
๔) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพ

๑.๔ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
		

สาระที่ ๑ การด�ำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท�ำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
ท�ำงาน มีจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำรงชีวิตและครอบครัวสมาชิกใน ครอบครัว และ
ผู้อื่น
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ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.๑ ๑. บอกวิธีการทํางานเพื่อ ชวยเหลือ
ตนเอง
๒. ใช วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองายๆ
ในการทํางาน อยางปลอดภัย
๓. ทํางานเพื่อชวยเหลือ ตนเองอยาง
กระตือรือรน และตรงเวลา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง เชน -การแตงกาย -การ
เก็บของใช –การหยิบจับและใชของใชสวนตัว-การจัดโตะ ตู
ชั้น
๒. การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองายๆ ในการทํางาน
อยางปลอดภัย เชน -การทําความคุนเคยการ ใชเครื่องมือ การรดน้ําตนไม -การถอนและเก็บวัชพืช -การพับกระดาษ
เปนของเลน
ป.๒ ๑. บอกวิธีการและประโยชนการทํางาน ๑. การทํางานเพื่อชวยเหลือ ตนเองและครอบครัว เชน บทบาทและหนาที่ของ สมาชิกในบาน –การจัดวาง เก็บ
เพื่อชวยเหลือตนเอง และครอบครัว
๒. ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือในการ เสื้อผา รองเทา -การชวยครอบครัวเตรียม ประกอบอาหาร
-การกวาดบาน -การลางจาน
ทํางานอยางเหมาะสม กับงานและ
๒. การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เชน -การเพาะเมล็ด
ประหยัด
-การดูแลแปลงเพาะกลา -การทําของเลน – การประดิษฐ
๓. ทํางานเพื่อชวยเหลือ ตนเองและ
ของใชสวนตัว
ครอบครัวอยางปลอดภัย
ป.๓ ๑. อธิบายวิธีการ และประโยชน การ
๑. การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวน
ทํางาน เพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว
รวม เชน -การเลือกใชเสื้อผา -การจัดเตรียมอุปกรณการ
และสวนรวม
เรียน -การทําความสะอาดรองเทา กระเปานักเรียน -การ
๒. ใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ ตรงกับ กวาด ถู ปดกวาด เช็ดถู บานเรือน -การทําความสะอาด
ลักษณะงาน
หองเรียน
3. ทํางานอยางเปนขั้นตอน ตาม
๒. การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ เชน -การปลูกผักสวน
กระบวนการทํางานดวย ความสะอาด
ครัว -การบํารุงรักษาของเลน –การซอมแซมของใชสวนตัว
ความรอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอม
-การประดิษฐของใชในโอกาสตางๆ โดยใชวัสดุในทองถิ่น
ป.๔ ๑. อธิบายเหตุผลในการทํางานใหบรรลุ ๑. การทํางาน เชน -การดูแลรักษาของใชสวนตัว -การจัดตู
เสื้อผา โตะเขียน หนังสือ และกระเปา นักเรียน -การปลูก
เปาหมาย
๒. ทํางานบรรลุเปาหมาย ที่วางไวอยาง ไมดอก หรือไมประดับ -การซอมแซมวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือ -การประดิษฐของใชของตกแตงจากใบตอง และ
เปนขั้นตอน ดวยความขยัน อดทน
กระดาษ -การจัดเก็บเอกสารสวนตัว
รับผิดชอบ และซื่อสัตย
3. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทในการทํางาน ๒. มารยาท เชน -การตอนรับบิดามารดา หรือผูปกครอง
๔. ใชพลังงาน และทรัพยากรในการ
ใน โอกาสตางๆ -การรับประทานอาหาร -การใชหองเรียน
ทํางานอยาง ประหยัด และคุมคา
หองน้ํา และหองสวม
ป.๕ ๑. อธิบายเหตุผลการ ทํางานแตละ
๑. ขั้นตอนการทํางาน เชน -การซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด
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ชั้น

ตัวชี้วัด
ขั้นตอนถูก ตองตามกระบวนการ ทํางาน
๒. ใชทักษะการจัดการ ในการทํางาน
อยางเปนระบบ ประณีต และมีความคิด
สรางสรรค
๓. ปฏิบัติตนอยางมี มารยาทในการ
ทํางานกับสมาชิกใน ครอบครัว
๔. มีจิตสํานึกในการใชพลังงานและ
ทรัพยากร อยางประหยัดและคุมคา
ป.๖ ๑. อภิปรายแนวทางในการทํางานและ
ปรับปรุง การทํางานแตละขั้นตอน
๒. ใชทักษะการจัดการในการทํางาน และ
มี ทักษะการทํางานรวมกัน
๓. ปฏิบัติตนอยางมี มารยาทในการ
ทํางานกับ ครอบครัวและผูอื่น
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สาระการเรียนรูแกนกลาง
พับเสื้อผา -การปลูกพืช -การทําบัญชีครัวเรือน
๒. การจัดการในการทํางาน เชน -การจัดโตะอาหาร ตู
อาหาร ตูเย็น และหองครัว -การทําความสะอาดหองน้ํา
และหองสวม -การซอมแซมอุปกรณของใช ในบาน -การ
ประดิษฐของใช ของ ตกแตงจากวัสดุเหลือใชที่มีอยูใน
ทองถิ่น -การจัดเก็บเอกสารสําคัญ -การดูแลรักษาและใช
สมบัติสวนตัว สมาชิในครอบครัว และสวนรวม
๓. มารยาท เชน -การทํางานกับสมาชิกใน ครอบครัว
๑. การทํางานและการปรับปรุง การทํางาน เชน -การดูแล
รักษาสมบัติภายในบาน -การปลูกไมดอก หรือ ไม ประดับ
หรือปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม -การบันทึกรายรับรายจาย ของหองเรียน -การจัดเก็บเอกสารการเงิน
๒. การจัดการในการทํางานและ ทักษะการทํางานรวมกัน
เชน -การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ใหสมาชิกใน
ครอบครัว -การติดตั้ง ประกอบ ของใชในบาน -การ
ประดิษฐของใชของ ตกแตงใหสมาชิกในครอบครัว หรือ
เพื่อน ในโอกาสตางๆ
๓. มารยาท เชน -การทํางานกับสมาชิกใน ครอบครัว และ
ผูอื่น
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สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธี
การตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
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ชั้น

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
๓. การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรคเปนการเลือก
๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนํา สิ่งของเครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม
กลับมาใชซ้ํา
๔. การนําสิง่ ของเครื่องใชกลับมา ใชซ้ํา เปนสวนหนึ่งของ
เทคโนโลยี สะอาด
ป.๔
ป.๕ ๑. อธิบายความหมายและวิวัฒนาการ
๑. ความหมายของเทคโนโลยี คือ การนําความรู ทักษะ
ของเทคโนโลยี
และ ทรัพยากรมาสรางสิ่งของเครื่องใช ผลิตภัณฑหรือ
๒. สรางสิ่งของเครื่อง ใชตามความสนใจ วิธีการ โดยผานกระบวนการเพื่อแกปญหา สนองความ
อยางปลอดภัย โดยกําหนดปญหาหรือ
ตองการหรือ
เพิ่มความสามารถในการทํางาน
ความตองการ รวบรวม ขอมูล เลือก
ของมนุษย
วิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิด
๒. เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกตางกัน และมีการพัฒนา
เปนภาพราง 3 มิติ ลงมือสราง และ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เรียกวาวิวัฒนาการ การศึกษา
ประเมินผล
วิวัฒนาการเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
๓. นําความรู และทักษะการสรางชิ้นงาน ๓. การสรางสิ่งของเครื่องใช อยางเปนขั้นตอนตั้งแตกําหนด
ไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใช
ปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ
๔. มีความคิดสรางสรรคอยางนอย ๒
ออกแบบ โดยถายทอดความคิดเปนภาพราง 3 มิติ กอนลง
ลักษณะ ในการแกปญหาหรือสนองความ มือสราง แลประเมินผล ทําใหผูเรียนทํางานอยางเปน
ตองการ
กระบวนการ
๕. เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
๔ ภาพราง๓ มิติหรือภาพ ๓ มิติ ประกอบดวย ดานกวาง
อยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม และมีการ ดานยาว และดานสูง เปนการถายทอดความคิด หรือ
จัดการสิ่งของ เครื่องใชดวยการแปรรูป
จินตนาการ
แลวนํากลับมาใชใหม
๕. ทักษะการสรางชิ้นงาน เปนการฝกฝนในการใชอุปกรณ
เครื่องมือ สรางชิ้นงาน จนสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
คลองแคลว รวดเร็ว ทําใหเกิดความสามารถพื้นฐาน
ในการสรางชิ้นงาน
๖. ความคิดสรางสรรคมี ๔ลักษณะ ประกอบดวยความคิด
ริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนในการคิด และ
ความคิดละเอียดลออ
๗. การเลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเปนการเลือกใช
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม เชน การใช
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
๘. การจัดการสิ่งของเครื่องใช ดวยการแปรรูปแลว

1-612101014.indd 16

19/6/2561 10:03:24

17
ชั้น

ตัวชี้วัด

ป.๓ 1. อธิบายสวนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี
2. สรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจ
อยางปลอดภัย โดยกําหนดปญหา หรือ
ความตองการ รวบรวม ขอมูล เลือก
วิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิด
เปนภาพราง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด
ลงมือสราง และ ประเมินผล
3. นําความรู และทักษะการสรางชิ้นงาน
ไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใช
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สาระการเรียนรูแกนกลาง
นํากลับมาใชใหม เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด
1. ระบบเทคโนโลยี ประกอบดวย ตัวปอน
(Input)กระบวนการ (Process)และผลลัพธ(Output)
2.การสรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปนขั้นตอนตั้งแตกําหนด
ปญหา หรือความตองการรวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบโดยถายทอดความคิด เปนภาพราง 3 มิติ หรือ
แผนที่ความคิด กอนลงมือสราง และประเมินผล ทําให
ผูเรียนทํางานอยางเปนกระบวนการ
3. ภาพราง 3 มิติ ประกอบดวยดานกวาง ดานยาว และ
ดานสูง เปนการถายทอดความคิด หรือจินตนาการ
4. แผนที่ความคิด เปนการลําดับความคิดใหเห็นเปน
ขั้นตอน และเปนการถายทอดความคิด หรือจินตนาการ
รูปแบบหนึ่ง
5. ทักษะการเจาะ เปนความสามารถพื้นฐานในการสราง
ชิ้นงานอีกดานหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการฝกฝนจนสามารถ
ปฏิบัติงานไดคลองแคลว รวดเร็ว
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สาระที่ 3 เทคโนโลยี
อ่ สาร
		
สาระที่ ๓สารสนเทศและการสื
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื
่อสาร
		
เห็นคุกณระบวนการเทคโนโลยี
ค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื
บค้นข้อมูล การ
มาตรฐาน ง มาตรฐาน
3.1 เขาใจง เห็๓.๑
นคุณเข้คาาใจและใช
สารสนเทศในการสื
บคน
เรียนรู
่อสารยนรู
การแก้
หาการท�
ำงาน
อย่างมี
ประสิทพธิอย
ภาพ
ุณธรรม
ขอ้ มูการสื
ล การเรี
 การสืป่อัญสาร
การแก
ปญและอาชี
หาการทํพางาน
และอาชี
างมีประสิ
ประสิททธิธิผภลาพมีคประสิ
ทธิผล มีคุณธรรม
ชั้น
ตัวชี้วัด
ป.1 1. บอกขอมูลที่สนใจและ
แหลงขอมูลที่อยูใกลตัว

สาระการเรียนรูแกนกลาง
1. ขอมูลของสิ่งที่สนใจอาจเปนขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว สิ่งของ
เรื่องราว และเหตุการณตางๆ
2. แหลงขอมูลที่อยูใกลตัว เชน บาน หองสมุด ผูปกครอง ครู
หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน
2. บอกประโยชนของอุปกรณ
1. อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร วิทยุ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
โทรทัศน กลองดิจิทัล โทรศัพทมือถือ
2. ประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ใชในการ
เรียน ใชวาดภาพ ใชติดตอสื่อสาน
ป.2 1. บอกประโยชนของขอมูลและ
1. ขอมูลบางอยางมีประโยชนในการดําเนินชีวิต ตองพิจารณา
รวบรวมขอมูลที่สนใจจาก
กอนนําไปใช
แหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได
2. แหลงขอมูลที่เชื่อถือไดเปนแหลงขอมูลที่มีการรวบรวมขอมูล
อยางมีหลักเกณฑ มีเหตุผล และมีการอางอิง เชน
-แหลงขอมูลของทางราชการ แหลงขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ มี
ประสบการณตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ
3. การรวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลหลายแหลง ที่เชื่อถือ
ไดชวยใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสมบูรณมากขึ้น
2. บอกประโยชน และการรักษา
1.ประโยชนของแหลงขอมูล
แหลงขอมูล
2. การรักษาแหลงขอมูล เปนการรักษาสภาพของแหลง ขอมูลให
คงอยูและใชงานไดนานๆ เชน ไมขีดเขียนตาม สถานที่ตางๆ
ปฏิบัติตามระเบียบการใชแหลงขอมูล และไมทําใหแหลงขอมูลเกิด
ความชํารุดเสียหาย
3. บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณ 1. คอมพิวเตอร ประกอบดวย หนวยรับเขา หนวยประมวลผล
พื้นฐานที่เปนสวนประกอบหลักของ หนวยสงออก ซึ่งการประมวลผลเปนการ กระทํา (คํานวณ
คอมพิวเตอร
เปรียบเทียบ) กับขอมูลที่รับเขามา
2. อุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบหลักของคอมพิวเตอร มี
ดังนี้ -เมาส ทําหนาที่ เลื่อนตัวชี้และคลิกคําสั่ง -แผงแปนอักขระ
ทําหนาที่ รับขอความ สัญลักษณและตัวเลข -จอภาพ ทําหนาที่
แสดงขอความ ภาพ -ซีพียู ทําหนาที่ ประมวลผลขอมูล -ลําโพง
ทําหนาที่ สงเสียง -เครื่องพิมพ ทําหนาที่ พิมพขอความ ภาพทาง
กระดาษ -อุปกรณเก็บขอมูล เชน แผนบันทึกซีดี หนวยความจํา
แบบแฟลช
ป.3 1. คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และ 1. ขั้นตอนการคนหา ขอมูล ประกอบดวย การกําหนดหัวขอที่
นําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ
ตองการคนหา การเลือกแหลงขอมูล การเตรียมอุปกรณ การ
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ชั้น

สาระการเรียนรูแกนกลาง
คนหาและรวบรวมขอมูล การพิจารณา
การ
สรุปผล
2. การนําเสนอขอมูล สามารถทําไดหลายลักษณะตามความ
เหมาะสม เชน นําเสนอหนาชั้นเรียน จัดทําเอกสาร รายงาน
จัดทําปายประกาศ จัดทําสื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอร
2. บอกวิธีดูแล และรักษาอุปกรณ วิธีดูแล และรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ -ศึกษาและปฏิบัติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามขั้นตอนการใชงาน -ปฏิบัติตามระเบียบการ ใชและการดูแล
รักษา
ป.4 1. บอกชื่อ และหนาที่ของอุปกรณ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน -กลองดิจิทัล ทํา หนาที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บันทึกภาพ -สแกนเนอร ทําหนาที่ สแกนขอความหรือภาพที่อยูใน
รูปสิ่งพิมพใหอยูในรูปขอมูลดิจิทัล -แผนซีดี ทําหนาที่ เก็บขอมูล
2. บอกหลักการทํางานเบื้องตนของ 1. หลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร มีดังนี้ รับขอมูลเขา
คอมพิวเตอร
โดยผานหนวยรับเขาแลวสงขอมูลไปจัดเก็บไวยังหนวยความจํา
จากนั้นสงขอมูลไปยังหนวยประมวลผลเพื่อผานกระบวนการ
คํานวณ และเปรียบเทียบใหไดผลลัพธ ตามตองการ ผลลัพธที่ได
จะถูกสงไปยังหนวยแสดงผล
2. การจัดประเภทของอุปกรณคอมพิวเตอรตามหลักการทํางาน
เบื้องตน เชน -อุปกรณรับขอมูล เชน เมาส แผงแปนอักขระ อุปกรณประมวลผล ไดแก ซีพียู -อุปกรณแสดงผล เชน จอภาพ
ลําโพง เครื่องพิมพ
3. บอกประโยชน และโทษจากการ 1. ประโยชนจากการใชงานคอมพิวเตอร -ใชสรางงาน เชน จัดทํา
ใชงาน คอมพิวเตอร
รายงาน สรางงานนําเสนอ -ใชติดตอสื่อสารและคนหา ความรู
เชน สง e-mail คนหาขอมูล ศึกษาบทเรียน -ใชเพื่อความ
บันเทิง เชน เลนเกม ฟงเพลง ดู ภาพยนตร รองเพลง
2. โทษจากการใชงานคอมพิวเตอร -ตอรางกาย เชน การใช
คอมพิวเตอรติดตอกันเปนเวลานานเปนผลเสียตอสุขภาพ - ตอ
สังคม เชน การถูกลอลวง การสูญเสียความสัมพันธกับ ครอบครัว
4. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1. ประเภทของซอฟตแวร ไดแก ซอฟตแวรระบบ และซอฟตแวร
เพื่อการทํางาน
ประยุกต
2. การใชงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตน เชน การสราง
ลบ เปลี่ยนชื่อ ยายแฟมและโฟลเดอร
5. สรางภาพ หรือชิ้นงานจาก
1. การใชโปรแกรมกราฟกขั้นพื้นฐาน เชน การวาดภาพ การ
จินตนาการโดยใชโปรแกรมกราฟก ระบายสี การพิมพขอความ
ดวยความรับผิดชอบ
2. การสรางภาพ หรือชิ้นงานโดยใชโปรแกรมกราฟก เชน การ
วาดภาพประกอบการเลานิทาน โดยไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคํา
สุภาพ และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น
ป.5 1. คนหา รวบรวมขอมูลที่สนใจ
การดําเนินการ เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค มีขั้นตอน ดังนี้ -
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ชั้น

ตัวชี้วัด
และเปน ประโยชนจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ที่เชื่อถือได ตรงตาม
วัตถุประสงค

สาระการเรียนรูแกนกลาง
กําหนดวัตถุประสงค และความตองการของสิ่งที่สนใจเพื่อกําหนด
ขอมูลที่ตองการคนหา -วางแผนและพิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่มี
ความนาเชื่อถือ -กําหนดหัวขอของขอมูลที่ตองการคนหา เตรียม
อุปกรณที่ตองใชใน การคนหา บันทึก และเก็บขอมูล -คนหาและ
รวบรวมขอมูล -พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ -สรุปผลและ
จัดทํารายงาน โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล -เก็บรักษาขอมูลให
พรอมใชงานตอไป
2. สรางงานเอกสารเพื่อใชประโยชน 1. การใชซอฟตแวรประมวลคําขั้นพื้นฐาน เชน การสรางเอกสาร
ใหม การตกแตง เอกสารการ บันทึกงานเอกสาร
ในชีวิตประจําวันดวยความ
รับผิดชอบ
2. การสรางงานเอกสาร เชน บัตรอวยพร ใบประกาศ รายงาน
โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล ใชคําสุภาพ และไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอผูอื่น
ป.6 1. บอกหลักการเบื้องตนของการ
หลักการเบื้องตนของการแกปญหา -พิจารณาปญหา -วางแผน
แกปญหา
แกปญหา -แกปญหา -ตรวจสอบและปรับปรุง
2. ใชคอมพิวเตอรในการคนหา
การใชคอมพิวเตอรในการคนหา ขอมูล เชน คนหาขอมูลในเครื่อง
ขอมูล
คอมพิวเตอร คนหา ขอมูลจากอินเทอรเน็ต คนหาขอมูลจาก
ซีดีรอม
3. เก็บรักษาขอมูลที่เปนประโยชน การเก็บรักษาขอมูลในรูปแบบตางๆ -สําเนาถาวร เชนเอกสาร
ในรูปแบบตางๆ
แฟมสะสมงาน -สื่อบันทึก เชน เทป แผน บันทึก ซีดีรอม
หนวยความจําแบบแฟลช
4. นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่
1. การจัดทําขอมูล เพื่อการนําเสนอตองพิจารณารูปแบบของ
เหมาะสม
โดยเลือกใช ขอมูลใหเหมาะสมกับการสื่อความหมายที่เขาใจงายและชัดเจน
ซอฟตแวรประยุกต
เชน กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ
2. การใชซอฟตแวรนําเสนอ เชน การสรางสไลด การตกแตงสไลด
การกําหนดเทคนิคพิเศษในการนําเสนอ
3. การเลือกใชซอฟตแวรประยุกตใหเหมาะสมกับรูปแบบการ
นําเสนอ เชน นําเสนอรายงาน เอกสารโดยใชซอฟตแวร
ประมวลคํา นําเสนอแบบบรรยายโดยใชซอฟตแวรนําเสนอ
5. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงาน 1. การสรางชิ้นงาน ตองมีการวางแผนงาน และการออกแบบ
จาก จินตนาการหรืองานที่ทําใน
อยางสรางสรรค
ชีวิตประจําวันอยางม จิตสํานึก และ 2. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงาน เชน แผนพับ ปายประกาศ
ความรับผิดชอบ
เอกสารแนะนําชิ้นงาน สไลดนําเสนอขอมูล โดยมี การอางอิง
แหลงขอมูล ใชทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคํา
สุภาพ และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น
สาระที่ 4 การอาชีพ
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เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ
		
สาระที่ ๔ การอาชีพ
ชั้น
้วัด เข้าใจ มีทักษะที่จ�ำเป็น มีประสบการณ์
สาระการเรี
ยนรูแกนกลาง พ ใช้เทคโนโลยี เพื่อ
		
มาตรฐาน ตังวชี๔.๑
เห็นแนวทางในงานอาชี
- พ ใช
พัฒป.1
นาอาชี
พ มีงคุณ4.1
ธรรมเขและมี
มาตรฐาน
าใจ มีเ-ทจตคติ
ักษะทีท่จีดําีตเป่อ น มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชี
ป.2
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตอ
ป.3
ชั้น 1. อธิบายความหมาย
ตัวชี้วและความสํ
ัด
สาระการเรี
ยนรูแกนกลาง
ป.4
าคัญ ความหมายและความสํ
าคัญของอาชี
พ
ป.1 ของอาชีพ
ป.2 1. สํารวจขอมูลที่เกี่ย-วกับอาชีพตาง ๆ
1. อาชีพตาง ๆ ในชุมชน -คา-ขาย -เกษตรกรรม -รับจาง ป.5
รับราชการ พนักงานของ รัฐ -อาชี
ป.3 ในชุมชน
- พอิสระ
ความแตกตางของอาชี
-รายไดพ-ลักษณะงาน 2. อธิ
ระบุบคายความหมาย
วามแตกตางของอาชี
พ าคัญ 2.
ป.4 1.
และความสํ
ความหมายและความสํ
าคัพญของอาชี
ประเภทกิจการ
ของอาชีพ
3.
อควรคํ
่ยวกั
บอาชี
-ทํา-เกษตรกรรม
งานไมเปนเวลา-รับ-การ
ป.5 1. สํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ
1. ขอาชี
พตาางนึๆงเกีในชุ
มชน
-คพาขาย
จาง ยอมรั
บนับถืพนั
อจาก
สังคม -มี
วามเสีพ่ยอิงต
ในชุมชน
รับราชการ
กงานของ
รัฐค-อาชี
สระอชีวิตสูง
ป.6 1.
ารวจตนเองเพื
วางแผนในการเลื
อก 1.
ารวจตนเอง
-ความสนใจ
ความสามารถ
2. สํระบุ
ความแตกต่อางของอาชี
พ
2. การสํ
ความแตกต
างของอาชี
พ -รายได
-ลักษณะงานและทั
- กษะ
อาชีพ
2.
คุณธรรมในการประกอบอาชี
พ เชน -ความซื่อสัตย ประเภทกิ
จการ
2. ระบุความรู ความสามารถ และ
ความขยั
น อดทน
ติธพรรม
ชอบ-การ
3.
ขอควรคํ
านึงเกี่ย-ความยุ
วกับอาชี
-ทํา-ความรั
งานไมเบปผินดเวลา
คุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ
ยอมรับนับถือจาก สังคม -มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง
ป.6 1. สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือก 1. การสํารวจตนเอง -ความสนใจ ความสามารถ และทักษะ
อาชีพ
2. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ เชน -ความซื่อสัตย 2. ระบุความรู ความสามารถ และ
ความขยัน อดทน -ความยุติธรรม -ความรับผิดชอบ
คุ1.5
ณธรรมที
่สัมาพังการวิ
นธกับเอาชี
พที่สมนใจ
ตัวอย
คราะห
าตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ตัวชี้วัด และวิเคราะหคุณภาพ
ผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษา
สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
ง 1.1
ใจการทํ
างาน มมีคาตรฐานการเรี
วามคิ
สรางสรรค
มีนรู
ทัก้ ษะกระบวนการทํ
ษะการ
๑.๕มาตรฐาน
ตัวอย่า1.5
งการวิ
มาตรฐานการเรี
ยนรู้ ดสาระการเรี
ตัวชี้วัดยนรู
และวิ
คทัุณกภาพผู
้เรียคนในกลุ
ตัวเคราะห์
อยเขาางการวิ
เคราะห
ยนรู ยสาระการเรี
 ตัวเชีคราะห์
้วาัดงานและวิ
เคราะห
ุณภาพ่มสาระการ
จั
ด
การทั
ก
ษะกระบวนการแก
ป

ญ
หา
ทั
ก
ษะการทํ
า
งานร
ว
มกั
น
และทั
ก
ษะการแสวงหาความรู

มี
ค
ุ
ณ
ธรรม
และ
เรียผูนรู
ารงานอาชี
พและเทคโนโลยี
ระดับชั้นพประถมศึ
กษา ระดับชั้นประถมศึกษา
เรีย้กนในกลุ
มสาระการเรี
ยนรูการงานอาชี
และเทคโนโลยี
ลักษณะนิสัยในการทํ
มีจิตำสํรงชี
านึกวในการใช
พลังงานว ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและ
		
สาระทีา่ งาน
๑ การด�
ิตและครอบครั
สาระทีว่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
ครอบครั
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท�ำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท�ำงาน ทักษะการจัดการ
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท�ำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการ
จัดการทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และ
ท�ำงาน มีจิตส�ำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด�ำรงชีวิตและครอบครัว
ลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว
ชัน้
ตัวชี้วัด
ผูเรียนรูอะไร
ผูเรียนทําอะไรได
ป.1 1. บอกวิธีการทํางาน
กอนที่จะทํางานใด ๆ ก็ตามจําเปนจะตอง
บอกวิธีการทํางานเพื่อ
เพื่อชวยเหลือตนเอง
เรียนรูวิธีทํางานเพื่อใหการทํางานนั้นถูกตอง ชวยเหลือตนเองในแตละวันได
เกิดผลดีและราบรื่น
เครื่องมือวัสดุ อุผูปเกรณ
ในการทํางานแต ใชวัสดุผูเอุรีปยนทํ
กรณาอะไรได
และ
ชัน้ 2. ใชวัสดุตัวชีอุ้วปัดกรณ
รียนรูทอี่ใชะไร
ป.1 1. บอกวิธีการทํางาน
กอนที่จะทํางานใด ๆ ก็ตามจําเปนจะตอง
บอกวิธีการทํางานเพื่อ
เพื่อชวยเหลือตนเอง
เรียนรูวิธีทํางานเพื่อใหการทํางานนั้นถูกตอง ชวยเหลือตนเองในแตละวันได
เกิดผลดีและราบรื่น
2. ใชวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํางานแต ใชวัสดุ อุปกรณ และ
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ตัวชี้วัด
และเครื่องมืองาย ๆ ใน
การทํางานอยาง
ปลอดภัย
3. ทํางานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองอยาง
กระตือรือรน และตรง
เวลา
ป.2 1. บอกวิธีการและ
ประโยชนการทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัว

ผูเรียนรูอะไร
ละชนิดมีวิธีใชที่แตกตางกัน การใชเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ ใหถูกวิธีจะชวยใหการทํางานทํา
ไดอยางปลอดภัย
การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองอยาง
กระตือรือรนและตรงเวลาจะทําใหงานนั้นๆ
สําเร็จ และทําใหบุคคลนั้นพึ่งพาตนเองไดและ
เปนที่ไววางใจของครอบครัว
บุคคลมีหนาที่ตองปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือ
ตนเองและครอบครัวงานแตละอยางมีวิธี
ปฏิบัติที่แตกตางกันและใหประโยชนที่ตางกัน
แตจะเกิดประโยชนโดยรวมตอความผาสุกของ
ตนเองและครอบครัวกอนจะทํางานแตละอยาง
จึงควรศึกษาวิธีการทํางานนั้น ๆ ใหชัดเจน
2. ใชวัสดุ อุปกรณและ การทํางานแตละอยางตองรูจักใชเครื่องมือและ
เครื่องมือในการทํางาน วิธีการทํางานใหสอดคลองกับลักษณะของงาน
อยางเหมาะสมกับงาน จึงจะชวยใหการทํางานนั้นประหยัดคาใชจาย
และประหยัด
เวลา รวมทั้งแรงงานผูปฏิบัติจึงควรออกแบบ
วิธีการทํางานแตละอยางโดยการรูจักเลือกใช
เครื่องมือจัดลําดับวิธีการขั้นตอนใหเหมาะสม
กับงาน
3. ทํางานเพื่อชวยเหลือ การทํางานถารูจักใชและตรวจสอบความ
ตนเองและครอบครัว
สมบูรณของเครื่องมืออุปกรณการทํางานอยาง
อยางปลอดภัย
ถูกวิธีเปนขั้นตอนดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังจะทําใหการทํางานนั้นปลอดภัย
ป.3 1. อธิบายวิธีการและ
บุคคลมีหนาที่ตองปฏิบัติงานเพื่อชวยเหลือ
ประโยชนการทํางาน
ตนเองและครอบครัวงานแตละอยางมีวิธี
เพื่อชวยเหลือตนเอง
ปฏิบัติที่แตกตางกันและใหประโยชนที่ตางกัน
ครอบครัว และสวนรวม แตจะเกิดประโยชนโดยรวมตอความผาสุกของ
ตนเองและครอบครัวกอนจะทํางานแตละอยาง
จึงควรศึกษาวิธีการทํางานและมีสวนรวมการ
ทํางานนั้นๆ
2. ใชวัสดุ อุปกรณ
งานที่แตกตางกันหรืองานอยางเดียวกันแตอาจ
และเครื่องมือตรงกับ
มีลักษณะของงานแตกตางกัน ผูปฏิบัติ งาน
ลักษณะงาน
ตองรูจักเลือกเครื่องมือ เครื่องใช วัสดุ
อุปกรณใหสอดคลองกับลักษณะของงาน จึงจะ
ทําใหการทํางานเกิดผลดีมีคุณภาพ และไดงาน
ที่สมบูรณตามเปาหมาย
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ผูเรียนทําอะไรได
เครื่องมืองาย ๆ ใน การ
ทํางานอยางปลอดภัย
นําความรูเกี่ยวกับการทํางาน
เพื่อชวยเหลือตนเองไปใชใน
ชีวิตประจําวันได
บอกวิธีการทํางานและ
ประโยชนของการทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวในแตละสัปดาห
เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน
และประหยัด

นําความรูเรื่องการทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเองและ
ครอบครัวไปใชไดอยาง
ปลอดภัย
อธิบายวิธีการและประโยชน
ของการทํางานเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัวและ
สวนรวม

เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือ ตรงกับลักษณะ
งาน
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ผูเรียนรูอะไร
งานแตละอยางมีขั้นตอนการปฏิบัติเฉพาะที่
เหมาะสมสอดคลองกับลักษณะงานนั้น การ
ปฏิบัติงานจึงตองคํานึงถึงขั้นตอนตาม
กระบวนการทํางานของงานนั้นๆ การเลือกใช
วัสดุ อุปกรณ ที่ไมเปนพิษ หรือมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ทํางานดวยความระมัดระวัง จะ
ชวยใหการทํางานปลอดภัย มีคุณภาพและเปน
ประโยชนตอสิ่งแวดลอม
ป.4 1. อธิบายเหตุผลในการ การที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายไดนั้นตอง
ทํางานใหบรรลุ
คํานึง ถึงความเขาใจในวิธีทํางาน การเลือกใช
เปาหมาย
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ทักษะของผูปฏิบัติงาน
และความรับผิดชอบ
2. ทํางานบรรลุ
การทํางานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว นอกจาก
เปาหมายที่วางไว อยาง จะตองปฏิบัติไปตามขั้นตอนของงานแลว ผู
เปนขั้นตอน ดวยความ ปฏิบัติตองขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย
ขยัน อดทนรับผิดชอบ ตอการทํางาน จึงจะชวยใหเกิดการยอมรับ
และซื่อสัตย
ของผูรวมงานหรือผูที่เกี่ยวของ
3. ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาทที่ดีในการปฏิบัติ งานรวมกับผูอื่นและ
มารยาท ในการทํางาน บุคคลในครอบครัว เปนสิ่งจําเปนที่จะทําให
การทํางานเกิดสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน
และการอยูรวมกัน สงผลใหการปฏิบัติ งาน
เกิดความราบรื่น ผูปฏิบัติงานและครอบครัวมี
ความสุข ผลงานมีคุณภาพ
4. ใชพลังงานและ
พลังงานและทรัพยากรเปนสิ่งสําคัญในการ
ทรัพยากรในการทํางาน ทํางานจําเปนตองใชอยางประหยัดและคุมคา
อยางประหยัด และ
คุมคา
ป.5 1. อธิบายเหตุผลการ
ในการปฏิบัติงานตองรูเหตุผลในการทํางานแต
ทํางานแตละขั้นตอน
ละขั้นตอนตามกระบวนการทํางาน
ถูกตองตามกระบวนการ
ทํางาน
2. ใชทักษะการจัดการ ทักษะการจัดการเปนการจัดระบบงานและ
ในการทํางาน อยางเปน ระบบคนเพื่อใหทํางานสําเร็จตามเปาหมาย
ระบบ ประณีต และมี
อยางมีประสิทธิภาพ
ความคิดสรางสรรค
3. ปฏิบัติตนอยางมี
การมีมารยาทที่ดีทําใหเกิดสัมพันธภาพในการ
มารยาทในการทํางาน ทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัว
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ตัวชี้วัด
3. ทํางานอยางเปนขั้น
ตอนตามกระบวนการ
ทํางานดวยความสะอาด
ความรอบคอบ และ
อนุรักษ สิ่งแวดลอม

ผูเรียนทําอะไรได
ทํางานอยางเปนขั้นตอนตาม
กระบวนการทํางานดวยความ
สะอาด ความรอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

อธิบายเหตุผลในการทํางานให
บรรลุเปาหมาย
ทํางานบรรลุเปาหมายที่วางไว
อยางเปนขั้นตอนดวยความ
ขยันอดทน รับผิดชอบ และ
ซื่อสัตย
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน
การทํางาน

ใชพลังงานและทรัพยากรใน
การทํางานอยางประหยัดและ
คุมคา
อธิบายเหตุผลการทํางานแต
ละขั้นตอนถูกตองตาม
กระบวนการทํางาน
ใชทักษะการจัดการในการ
ทํางานอยางเปนระบบ
ประณีต และมีความคิด
สรางสรรค
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน
การทํางานกับสมาชิกใน
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ตัวชี้วัด
ผูเรียนรูอะไร
กับสมาชิกในครอบครัว
4. มีจิตสํานึกในการใช การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด
พลังงานและทรัพยากร และคุมคาเปนลักษณะนิสัยในการทํางานที่ฝก
อยางประหยัดและคุมคา ได ผูปฏิบัติจะตองใชเทคนิควิธีการ ที่จะใช
ทรัพยากร พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ไม
ปลอยใหสูญเสียหรือผิดพลาด ในระหวางการ
ปฏิบัติงาน
ป.6 1. อภิปรายแนวทางใน การทํางานที่ดีควรมีการตรวจสอบและ
การทํางานและปรับปรุง ปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอนตามลําดับวา
การทํางานแตละขั้นตอน เปนไปตามที่วางแผนไวหรือไม ทั้งกอนการ
ทํางาน ขณะปฏิบัติงานและเมื่อทํางานสําเร็จ
แลว
2. ใชทักษะการจัดการ ในการทํางานรวมกับผูอื่นใหประสบผลสําเร็จ
ในการทํางาน และมี
ตองจัดระบบงานและระบบคนเพื่อใหงาน
ทักษะการทํางานรวมกัน สําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติตนอยางมี
การมีมารยาทที่ดีทําใหเกิดสัมพันธภาพในการ
มารยาทในการทํางาน ทํางานรวมกับครอบครัวและผูอื่น
กับครอบครัวและผูอื่น
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ผูเรียนทําอะไรได
ครอบครัว
มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน
อยางประหยัดและคุมคา

อภิปรายแนวทางในการ
ทํางานและปรับปรุงการ
ทํางานแตละขั้นตอน
ใชทักษะการจัดการในการ
ทํางานและมีทักษะการทํางาน
รวมกัน
ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน
การทํางานกับครอบครัวและ
ผูอื่น
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่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
		 สาระทีสาระที
่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
		มาตรฐาน
ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยี
และกระบวนการเทคโนโลยี
ออกแบบและสร้
่งของเครื่องใช้ หรือวิธี
มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยี
และกระบวนการเทคโนโลยี
ออกแบบและสร
างสิ่งของเครืา่องสิงใช
การหรืตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างมีความคิ
งสรรค์ดสรเลืาองสรรค
กใช้เทคโนโลยี
นทางสร้าใงสรรค์
ต่อาชีงสรรค
วิต สังตคมอชีสิวิต่งแวดล้อม
อวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยาดงมีสร้คาวามคิ
เลือกใชใเทคโนโลยี
นทางสร
และมี
มในการจั
ดการเทคโนโลยี
ที่ยั่งยืนดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
สังสคม่วนร่สิ่งวแวดล
อม และมี
สวนรวมในการจั
ชัน้
ตัวชี้วัด
ป.2 1. บอกประโยชนของ
สิ่งของเครื่องใชในชีวิต
ประจําวัน
2. สรางของเลนของใช
อยางงาย โดยกําหนด
ปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูล
ออกแบบ โดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง 2
มิติ ลงมือสราง และ
ประเมินผล
3. นําความรูเกี่ยวกับ
การใชอุปกรณ เครื่องมือ
ที่ถูกวิธีไปประยุกตใชใน
การสรางของเลนของใช
อยางงาย
4. มีความคิดสรางสรรค
อยางนอย 1 ลักษณะ
ในการแกปญหาหรือ
สนองความตองการ
ป.3 1. สรางของเลนของใช
อยางงาย โดยกําหนด
ปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูล
ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง
2 มิติ ลงมือสราง และ
ประเมินผล
2.เลือกใชสิ่งของ
เครื่องใชในชีวิต
ประจําวัน อยาง
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ผูเรียนรูอะไร
ผูเรียนทําอะไรได
สิ่งของ เครื่องใชใน ชีวิตประจําวัน มีประโยชน บอกประโยชนของสิ่งของ
แตกตางกัน แลวแตลักษณะของการใชงาน
เครื่องใชในชีวิตประจําวัน
1. ปญหา หรือความตองการของตนเอง
2. รวบรวมขอมูล
3. ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง
2 มิติ
4. ขั้นตอนในการสราง

1. สรางของเลน หรือของใช
อยางงาย ตามปญหา หรือ
ความตองการของตนเอง
2. ประเมินวาไดของเลน หรือ
ของใช ที่แกปญหาหรือสนอง
ความตองการ หรือไม

ความรูที่เกี่ยวกับการใชอุปกรณ เครื่องมือที่ถูก นําความรูเกี่ยวกับการใช
วิธีจะชวยใหการสรางของเลนหรือของใช
อุปกรณ เครื่องมือที่ถูกวิธีไป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประยุกตใชในการสรางของ
เลนของใชอยางงาย
ความคิดสรางสรรค ทําใหของเลนหรือของใชที่ ออกแบบและสรางของเลน
ของใช อยางมีความคิด
สรางขึ้นแปลกใหมและเพิ่มคุณคา
สรางสรรค
1. ปญหา หรือความตองการของตนเอง
2. รวบรวมขอมูล
3. ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง
2 มิติ
4. รูขั้นตอนในการสราง

1. สรางของเลน หรือของใช
อยางงาย ตามปญหา หรือ
ความตองการของตนเอง
2. ประเมินไดวาไดของเลน
หรือของใช เพื่อแกปญหาหรือ
สนองความตองการ หรือไม

การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชที่ไมสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม จะสรางสรรคใหสังคมอยูได
อยางยั่งยืน

เลือกใชสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
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ตัวชี้วัด
สรางสรรค
3. มีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใชดวยการนํา
กลับมาใชซ้ํา

ป.5 1. อธิบายความหมาย
และวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี
2. สรางสิ่งของเครื่องใช
ตามความสนใจอยาง
ปลอดภัย โดยกําหนด
ปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถายทอดความคิด
เปนภาพราง ๓ มิติ ลง
มือสราง และประเมินผล
3. นําความรูและทักษะ
การสรางชิ้นงานไป
ประยุกตในการสราง
สิ่งของเครื่องใช
4. มีความคิดสรางสรรค
อยางนอย 2 ลักษณะ
ในการแกปญหาหรือ
สนองความตองการ
5. เลือกใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวันอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม
และมีการจัดการสิ่งของ
เครื่องใชดวยการแปรรูป
แลวนํากลับมาใชใหม
ป.6 1. อธิบายสวนประกอบ
ของระบบเทคโนโลยี
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ผูเรียนรูอะไร

ผูเรียนทําอะไรได

การจัดการสิ่งของเครื่องใชดวยการนํากลับมา
ใชซ้ําเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด ที่มี
สวนชวยใหเกิดเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

จัดการสิ่งของเครื่องใชดวย
การนํากลับมาใชซ้ํา

ความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

อธิบายความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

การสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจอยาง
ปลอดภัย โดยกําหนดปญหาหรือความตองการ
รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพราง 3 มิติ ลงมือ
สราง และประเมินผล

สรางสิ่งของเครื่องใชตาม
ความสนใจอยางปลอดภัย
โดยกําหนดปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพราง
3 มิติ ลงมือสราง และ
ประเมินผล

ความรูและทักษะการสรางชิ้นงาน

นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงาน ไปประยุกตใชในการ
สรางสิ่งของเครื่องใช

ความคิดสรางสรรค อยางนอย 2 ลักษณะ

ออกแบบและสรางสิ่งของ
เครื่องใช อยางมีความคิด
สรางสรรค

-เลือกใชเทคโนโลยีในชีวิต
-วิธีเลือกใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
ประจําวันอยางสรางสรรคตอ
อยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
-เทคโนโลยีสะอาด โดยการจัดการสิ่งของ ชีวิต สังคม
เครื่องใชดวยการแปรรูป แลวนํากลับมาใชใหม
-จัดการสิ่งของเครื่องใช
ดวยการแปรรูป แลวนํา
กลับมาใชใหม
สวนประกอบของระบบเทคโนโลยี
1. อธิบายสวนประกอบของ
ระบบเทคโนโลยี
2. เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
กับการแกปญหาหรือสนอง
ความตองการ
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ตัวชี้วัด
2. สรางสิ่งของเครื่องใช
ตามความสนใจ อยาง
ปลอดภัย โดยกําหนด
ปญหา หรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถายทอดความคิด
เปนภาพราง 3 มิติ
หรือแผนที่ความคิด
ลงมือสรางและประเมิน
ผล
3. นําความรูและทักษะ
การสรางชิ้นงานไป
ประยุกตในการสราง
สิ่งของเครื่องใช

ผูเรียนรูอะไร
1. การสรางสิ่งของเครื่องใชตามความสนใจ
อยางเปนขั้นตอน ตั้งแตกําหนดปญหาหรือ
ความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง 3
มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสรางและ
ประเมินผล
2. หลักความปลอดภัยในการทํางาน
3. ทักษะการสรางชิ้นงาน

ผูเรียนทําอะไรได
สรางสิ่งของเครื่องใชตาม
ความสนใจอยางปลอดภัย
ตามขั้นตอน ตั้งแตกําหนด
ปญหาหรือความตองการ
รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง 3 มิติ
หรือแผนที่ความคิด ลงมือ
สรางโดยประยุกตใชความรู
และทักษะการสรางชิ้นงาน
และประเมินผล
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่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
อ่ สาร่อสาร
		 สาระทีสาระที
่ ๓ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
		
มาตรฐาน
๓.๑
เห็นคุณกค่ระบวนการเทคโนโลยี
า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื
บค้นข้อมูลการเรียน
มาตรฐาน ง 3.1
เขาใจง เห็
นคุเข้ณาคใจา และใช
สารสนเทศในการสื
บคนขอมูลการ
รู้ การสื
่อสาร
การแก้
หา การท�
ำงาน
และอาชี
อย่างมีพประสิ
ทธิภประสิ
าพ ประสิ
ทธิผประสิ
ล และมี
ธรรมคุณธรรม
เรียนรู
 การสื
่อสารปัญ
การแก
ปญหา
การทํ
างาน พและอาชี
อยางมี
ทธิภาพ
ทธิผคลุณและมี
ชัน้
ตัวชี้วัด
ผูเรียนรูอะไร
ป.1 1. บอกขอมูลที่สนใจ
เรื่องที่สนใจอะไรและจะหาขอมูลไดจากที่ใด
และแหลงขอมูลที่อยูใกล
ตัว
2. บอกประโยชนของ ประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ป.2 1. บอกประโยชนของ
ขอมูลและรวบรวมขอมูล
ที่สนใจจากแหลงขอมูล
ตางๆ ที่เชื่อถือได
2. บอกประโยชนและ
การรักษาแหลงขอมูล
3. บอกชื่อและหนาที่
อุปกรณพื้นฐานที่เปน
สวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร
ป.3 1. คนหาขอมูลอยางมี
ขัน้ ตอน และนําเสนอ
ขอมูลในลักษณะตางๆ
2. บอกวิธีดูแลและ
รักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ป.4 1. บอกชื่อและหนาที่
ของอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. บอกหลักการทํางาน
เบื้องตนของ
คอมพิวเตอร
3. บอกประโยชน และ
โทษจากการใชงาน
คอมพิวเตอร
4. ใชระบบ ปฏิบัติการ
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ประโยชนของขอมูลและแหลงคนหาขอมูลที่
เชื่อถือได

ผูเรียนทําอะไรได
บอกขอมูลที่สนใจและแหลง
ขอมูลที่สนใจได
บอกประโยชนของอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวย
อํานวยความสะดวกในชีวิต
ประจําวัน
บอกประโยชนของขอมูลและ
แหลงคนหาขอมูล

ประโยชนและการรักษาแหลงขอมูล

บอกประโยชนและวิธีการ
รักษาแหลงขอมูล
ชื่อหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปน
บอกชื่อและหนาที่อุปกรณ
สวนประกอบหลักชวยใหใชงานคอมพิวเตอรได พื้นฐานที่เปนสวนประกอบ
ถูกตอง
หลักของคอมพิวเตอร
1. ขั้นตอนการคนหาขอมูล
2. วิธีการนําเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ
วิธีการดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คนหาขอมูลตามขั้นตอน และ
นําเสนอขอมูลหลาย ๆ
ลักษณะ
บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อและหนาที่ของอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บอกชื่อและหนาที่ของ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร ทํา
ใหมีความรู ความเขาใจพื้นฐานในระบบ
คอมพิวเตอรมากขึ้น
การรูจักประโยชนและโทษในการใชงาน
คอมพิวเตอรจะทําใหใชคอมพิวเตอรอยางมี
คุณธรรม
วิธีใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อการ

บอกหลักการทํางานเบื้องตน
ของคอมพิวเตอร
บอกประโยชนและโทษจาก
การใชงานคอมพิวเตอร
ใชระบบปฏิบัติการ
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ชัน้

ตัวชี้วัด
คอมพิวเตอรเพื่อ
การทํางาน
5. สรางภาพหรือชิ้นงาน
จากจินตนาการโดยใช
โปรแกรมกราฟกดวย
ความรับผิดชอบ
ป.5 1. คนหา รวบรวมขอมูล
ที่สนใจ และเปน
ประโยชนจากแหลง
ขอมูลตางๆ ทีเชื่อถือได
ตรงตามวัตถุประสงค
๒. สรางงานเอกสารเพื่อ
ใชประโยชนในชีวิต
ประจําวันดวยความ
รับผิดชอบ
ป.6 1. บอกหลักการ
เบื้องตนของการ
แกปญหา
2. ใชคอมพิวเตอรใน
การคนหาขอมูล
3.เก็บรักษาขอมูลที่เปน
ประโยชนในรูปแบบ
ตางๆ
4. นําเสนอขอมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสมโดย
เลือกใชซอฟตแวร
ประยุกต
5. ใชคอมพิวเตอร ชวย
สรางชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทํา
ในชีวิตประจําวันอยางมี
จิตสํานึก และความ
รับผิดชอบ
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ผูเรียนรูอะไร
ทํางานจะทําใหไดงานที่มีประสิทธิภาพ

ผูเรียนทําอะไรได
คอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน

วิธีใชโปรแกรมกราฟกสรางภาพหรือชิ้นงาน
จากจินตนาการทําใหเกิดชิ้นงานที่สวยงาม

สรางภาพหรือชิ้นงานจาก
จินตนาการโดยใชโปรแกรม
กราฟกดวยความรับผิดชอบ

วิธีการสืบคนและรวบรวมขอมูลที่เปน
ประโยชนจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือไดตรง
ตามวัตถุประสงค

คนหา รวบรวมขอมูลที่สนใจ
และเปนประโยชนจากแหลง
ขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือไดตรง
ตามวัตถุประสงค

การสรางเอกสารที่มีประโยชนดวยความ
รับผิดชอบยอมทําใหเอกสารที่ครบถวน
สมบูรณ

สรางงานเอกสารเพื่อใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน
ดวยความรับผิดชอบ

หลักการเบื้องตนของการแกปญหา

บอกหลักการเบื้องตนของการ
แกปญหา

วิธีการใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล ทํา
ใหไดขอมูลที่ถูกตองและรวดเร็ว
วิธีการจัดเก็บรักษาขอมูลที่เปนประโยชนทําให
สามารถใชขอมูลนั้นไดสะดวกและถูกตอง

ใชคอมพิวเตอรในการคนหา
ขอมูล
เก็บรักษาขอมูลที่เปน
ประโยชนในรูปแบบตางๆ

การนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดย
การเลือกใชซอฟตแวรประยุกตจะทําใหเกิด
การสื่อสารไดถูกตองและรวดเร็ว

นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม โดยเลือกใช
ซอฟตแวรประยุกต

การสรางชิ้นงานดวยคอมพิวเตอรในชีวิต
ประจําวันอยางมีจิตสํานึก และความ
รับผิดชอบทําใหไดงานที่มีคุณภาพ

ใชคอมพิวเตอรชวยสราง
ชิ้นงานจากจินตนาการหรือ
งานที่ทําในชีวิตประจําวัน
อยางมีจิตสํานึก และความ
รับผิดชอบ
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่ 4 การอาชี
พ พ
		 สาระทีสาระที
่ ๔ การอาชี
		
มาตรฐาน
เข้่จาใจ
่จ�ำเป็น มีเห็ประสบการณ์
เห็นแนวทางในงานอาชี
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ งมีท๔.๑
ักษะที
ําเปมีนทมีักปษะที
ระสบการณ
นแนวทางในงานอาชี
พ ใชเทคโนโลยีเพพื่อใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒพันาอาชี
พ มีพคุณมีธรรม
และมีและมี
เจตคติเจตคติ
ที่ดีต่อทอาชี
เห็นพแนวทางในงานอาชี
พ ใช้เพทคโนโลยี
เพื่อพัเฒพืนาอาชี
พ มีคพุณธรรม และ
ฒนาอาชี
คุณธรรม
ี่ดีตอพอาชี
เห็นแนวทางในงานอาชี
ใชเทคโนโลยี
่อพัฒนาอาชี
มีเจตคติ
ี่ดีต่ออาชี
พ เจตคติที่ดีตออาชีพ
มีคุณทธรรม
และมี
ชัน้
ตัวชี้วัด
ป.4 1. อธิบายความหมาย
และความสําคัญ ของ
อาชีพ
ป.5 1. สํารวจขอมูลที่
เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ ใน
ชุมชน
2. ระบุความแตกตาง
ของอาชีพ

ผูเรียนรูอะไร
ผูเรียนทําอะไรได
ความหมายและความสําคัญของอาชีพเปนสิ่งที่ อธิบายความหมายและความ
จําเปน ตองเรียนรู เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง
สําคัญของอาชีพ
การรูจักขอมูลอาชีพตางๆ ในชุมชนทําใหเลือก สํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพ
อาชีพไดถูกตอง
ตางๆ ในชุมชน

อาชีพตางๆ ในชุมชนนั้นมีมากมายจําเปนตอง ระบุความแตกตางของอาชีพ
เขาใจและเรียนรูความแตกตางของอาชีพตางๆ
เพื่อใหเกิดทางเลือกที่หลากหลาย
ป.6 1. สํารวจตนเองเพื่อ
งานอาชีพตาง ๆ ใชความรู ความสามารถ
สํารวจตนเองเพื่อวางแผนใน
วางแผนในการเลือก
ความถนัด และความสนใจ แตกตางกัน การที่ การเลือกอาชีพ
อาชีพ
จะเลือกอาชีพใดผูเลือกจะตองวิเคราะหและ
วางแผน
2. ระบุความรู ความ
ลักษณะของงานอาชีพและผูปฏิบัติ งานอาชีพ ระบุความรู ความสามารถ
สามารถ และคุณธรรมที่ จําเปน ตองมีความรูความสามารถ และ
และ คุณธรรมที่สัมพันธกับ
สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ คุณธรรมสําคัญตามลักษณะงาน
อาชีพที่สนใจ
1.6 การเทียบเคียงตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหลักสูตร
พุทธศักยราช
และกลุ
มสาระการเรียในหลั
นรูวิทกยาศาสตร
ในหลักสูตกรษาขั้นพื้นฐาน
๑.๖แกนกลางการศึ
การเทียบเคียงตักษาขั
วชี้วน้ ัดพืกลุน้ ฐาน
่มสาระการเรี
นรู้ก2551
ารงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สูตรแกนกลางการศึ
บปรุ่มง สาระการเรี
พ.ศ. 2560)
พุทแกนกลางฯ(ฉบั
ธศักราช ๒๕๕๑บปรั
และกลุ
ยนรู้วิทยาศาสตร์ในหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

การเปลี
่ยนแปลงมาตรฐานการเรี
้และตั
้วัดมกลุ
่มสาระการเรี
้วิทยาศาสตร์
การเปลี
่ยนแปลงมาตรฐานการเรี
ยนรูยแนรู
ละตั
วชี้ววัดชีกลุ
สาระการเรี
ยนรูยวนรู
ิทยาศาสตร
ใน ในหลักสูตรแกนกลางฯ (ฉบับ
ปรับหลัปรุกงสูตพ.ศ.
๒๕๖๐) (ฉบั
ได้ปบรัปรั
บปรุ
งมาตรฐานและตั
มาใหม่
และเพิ่มสาระเทคโนโลยี
ประกอบด้
การออกแบบ
รแกนกลางฯ
บปรุ
ง พ.ศ. 2560)วชีได้วปัดขึรับ้นปรุ
งมาตรฐานและตั
วชี้วัดขึ้นมาใหม
และเพิ่มวยสาระ
และเทคโนโลยี
และวิทยาการค�
ำนวณ โดยเป้าหมายของการปรั
เปลี่ยนมาตรฐานการเรี
ยนรู้และตัวชี้วัดจะมุ
เทคโนโลยีประกอบด
วย การออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทบยาการคํ
านวณ โดยเปาหมายของการปรั
บเปลี่งหวั
่ยนงให้สถาน
ศึกษาได้
จดั การศึกษาขั
น้ ฐานที
งคมรวมถึ
งนโยบายในการพั
มาตรฐานการเรี
ยนรูน้ แพืละตั
วชี้วส่ ัดอดคล้
จะมุงอหวังกังบใหการเปลี
สถานศึย่ กนแปลงทางเศรษฐกิ
ษาไดจัดการศึกษาขัจและสั
้นพื้นฐานที
่สอดคล
องกับการ ฒนาประเทศ
ของรั
โดยมาตรฐานการเรี
ยนรูง้แคมละตัรวมถึ
วชี้วงัดนโยบายในการพั
ใหม่มีเป้าหมายและจุ
ดเน้นในการพัฐฒบาล
นาผูโดยมาตรฐานการ
้เรียนที่แตกต่างจากตัวชี้วัดเดิมที่
เปลีฐบาล
่ยนแปลงทางเศรษฐกิ
จและสั
ฒนาประเทศของรั
ระบุเรีในกลุ
สาระการเรี
ยนรูมีเ้กปารงานอาชี
พและเทคโนโลยี
างไรก็
ตาม่แตกต
เมื่อาผูงจากตั
้เรียนผ่วาชีนการเรี
ัดในกลุ่มสาระ
ยนรูแ่มละตั
วชี้วัดใหม
าหมายและจุ
ดเนนในการพัฒอย่
นาผู
เรียนที
้วัดเดิมทียนรู
่ระบุ้ตามตั
ในกลุวชีม้วสาระ
การเรี
ยนรูย้วนรู
ิทยาศาสตร์
ใหม่พนและเทคโนโลยี
ี้แล้ว จะมีความรู
และทั
กสูตรแกนกลางการศึ
้นฐาน พุทธศักราช
การเรี
การงานอาชี
อยา้ งไรก็
ตามกษะที
เมื่อ่รผูะบุ
เรียในหลั
นผานการเรี
ยนรูตามตัวชี้วกัดษาขั
ในกลุ้นมพืสาระการ
๒๕๕๑
งจากตัวชีใ้วหม
ัดทีน่พี้แัฒลวนาขึ
้นใหม่
นี้  ได้
ขยายความรู
้เรียนจากการเป็
นเพี้นยพืงผู
้ใช้เทคโนโลยีไปสู่การ
เรียนรูเนื
วิท่อยาศาสตร
จะมี
ความรู
และทั
กษะที่ระบุ้และทั
ในหลักษะของผู
กสูตรแกนกลางการศึ
กษาขั
้นฐาน
เป็นพุผูท้พธศั
ัฒนาเทคโนโลยี
ยตัวเองจากการประยุ
ความรู
ยาศาสตร์ แคณิ
และศาสตร์
กราช ๒๕๕๑ได้เนืด่อ้วงจากตั
วชี้วัดที่พัฒนาขึก้นต์ใหม
นี้ ได้วขิทยายความรู
ละทัตกศาสตร์
ษะของผูเทคโนโลยี
เรียนจากการเป
นเพียง ที่มีความ
เกี่ยผูวข้ใชอเทคโนโลยี
งกับเทคโนโลยี
ั้นๆ นรวมถึ
การพัฒนาทัไกดษะที
่จ�ำวเป็เองจากการประยุ
นในศตวรรษที่ ก๒๑
เพื่อการด�
ำรงชีวิตในสั
คใหม่ที่มีการ
ไปสูกนารเป
ผูพัฒงนาเทคโนโลยี
ดวยตั
ตความรู
วิทยาศาสตร
คณิตงคมยุ
ศาสตร
แข่งขันสูงอย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ
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เทคโนโลยี
เทคโนโลยีและศาสตร
และศาสตรทที่มี่มีคีความเกี
วามเกี่ย่ยวขวขอองกังกับบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนนั้นั้นๆๆรวมถึ
รวมถึงการพั
งการพัฒฒนาทั
นาทักกษะที
ษะที่จ่จําําเปเปนนในศตวรรษที
ในศตวรรษที่ ่
๒๑
๒๑เพืเพื่อ่อการดํ
การดําารงชี
รงชีววิติตในสั
ในสังคมยุ
งคมยุคคใหม
ใหมทที่มี่มีกีการแข
ารแขงขังขันนสูสูงอย
งอยาางมีงมีคความสุ
วามสุขขและเป
และเปนนพลเมื
พลเมือองดิงดิจจิทิทัลัลทีที่ม่มีคีคุณุณภาพ
ภาพ
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1.6.1
ยยนรูนรูแและตั
พ.ศ.
		
๑.๖.๑ มาตรฐานการเรี
ยวนรู
วบชีบ้วปรัปรั
ัด บ(ฉบั
บปรุ2560)
ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
1.6.1 มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ละตั
วชีชี้ว้แ้วัดละตั
ัด(ฉบั
(ฉบั
บปรุปรุงบงปรั
พ.ศ.
2560)
1)1) ลดทอนเนื
		
ลดทอนเนื้อ้อหา๑)
หา ลดทอนเนื้อหา
2)2) ปรัปรับบเลืเลื่อ่อนเนื
าางชั่องชันเนื
้น้น ้อหาระหว่างชั้น
		
ปรับเลื
นเนื้อ๒)้อหาระหว
หาระหว
3)3) เพิเพิ่ม่มเนืเนื้อ้อหาใหม
		
๓) เพิ่มเนื้อหาใหม่
หาใหม
4)
ม.ปลาย
ยั
ง
คงแยกออกเป
ชชาพืาพื้น้นฐานกั
่ม่มเติเติมมบตาม
		
๔) ม.ปลายนยันรายวิ
งรายวิ
คงแยกออกเป็
นบรายวิ
ชชาพื
้นฐานกั
รายวิ
4) ม.ปลาย ยังคงแยกออกเป
ฐานกั
บรายวิ
รายวิ
ชาเพิ
าเพิ
ตาม ชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลาง ๕๑
หลัหลักกสูสูตตรแกนกลาง
51
รแกนกลาง๕)
51ย้ายสาระที่ ๒ (การออกแบบและเทคโนโลยี) และสาระที่ ๓ (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
่ 2่ 2(การออกแบบและเทคโนโลยี
) )และสาระที
่ 3่ 3(เทคโนโลยี
ายสาระที
ยสาระที
(การออกแบบและเทคโนโลยี
และสาระที
(เทคโนโลยี
		 สื่อ5)5)
สาร)ยยาจากกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มารวมกั
บกลุ่มสาระการเรียน
สารสนเทศและการสื
่
อ
สาร)
จากกลุ

ม
สาระการเรี
ย
นรู

ก
ารงานอาชี
พ
และเทคโนโลยี
มารวมกั
บ
สารสนเทศและการสื่อสาร)
จากกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มารวมกับกลุกลุมมสาระ
สาระ
		
รู้วิทยาศาสตร์
การเรี
ย
นรู

ว
ิ
ท
ยาศาสตร
การเรียนรูว๑.๖.๒
ิทยาศาสตร
กำ�หนดการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
1.6.2
กํ
า
หนดการใช
1.6.2 กําหนดการใชมมาตรฐานการเรี
าตรฐานการเรียยนรูนรูแและตั
ละตัววชีชี้ว้วัดัด(ฉบั
(ฉบับบปรัปรับบปรุปรุงงพ.ศ.
พ.ศ.2560)
2560)
ปปกการศึ
ก
ษา
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ป
ก
ารศึ
ก
ษา
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ารศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
ารศึกกษาษา2563
2563
ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป. ป.ป.
ประถมศึ
ประถมศึกกษาษา 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66 11 22 33 44 55 66
 - - - -  - - - -   - -   - -      
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การเที
ยบเคีย่ 2งสาระที
่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
จากกลุ่มสาระการเรี
1.6.3
การเที
ยยบเคี
ยยงสาระที
การออกแบบและเทคโนโลยี
จากกลุ
มมสาระการเรี
ยยนรูนรูกการารยนรู้การงานอาชีพและ
1.6.3
การเที
บเคี
งสาระที
่
2
การออกแบบและเทคโนโลยี
จากกลุ
สาระการเรี
เทคโนโลยี
กับ พสาระที
่ ๒ วิทยาศาสตร์
กายภาพ
่ ๓ วิกทายภาพ
ยาศาสตร์
โลก ่และอวกาศ
และสาระเทคโนโลยี
มและ
าตรฐาน ๔.๑
งานอาชี
และเทคโนโลยี
กกับับสาระที
่ 2่ 2วิวิทสาระที
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สาระที
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โลก
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สาระที
ท
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ก
ายภาพ
สาระที
ยาศาสตร
โ
ลก
และอวกาศ
และ
การออกแบบและเทคโนโลยี
จากกลุ
่มสาระการเรี
ยนรู้วิทยาศาสตร์จากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
สาระเทคโนโลยี
ม
าตรฐาน
4.1
การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระเทคโนโลยีมาตรฐาน 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีจากกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ชัชัน้ น้
ป.2
ป.2

กลุกลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรูกการงานอาชี
ารงานอาชีพพและ
และ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
หลั
หลักกสูสูตตรแกนกลางฯ
รแกนกลางฯพ.ศ.2551
พ.ศ.2551
งง2.1
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งใช
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กลุกลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรูนรูววิทิทยาศาสตร
ยาศาสตรในหลั
ในหลักกสูสูตตรร
แกนกลางฯ
แกนกลางฯพ.ศ.2551
พ.ศ.2551(ฉบั
(ฉบับบปรัปรับบปรุปรุงงพ.ศ.
พ.ศ.
2560)
2560)
วว2.1
ป.1/1
อธิ
บ
ายสมบั
2.1 ป.1/1 อธิบายสมบัตติทิที่สี่สังเกตได
ังเกตไดขของวั
องวัสสดุดุทที่ใชี่ใช
ททาวัาวัตตถุถุซซึ่งทํึ่งทําาจากวั
จากวัสสดุดุชชนินิดดเดีเดียยวกัวกันนหรืหรืออหลายชนิ
หลายชนิดด
ประกอบกั
ประกอบกันนโดยใช
โดยใชหหลัลักกฐานเชิ
ฐานเชิงประจั
งประจักกษษ
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
ชัน้
เทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551
ป.3 ง 2.1 ป.3/1 สรางของเลนของใชอยางงาย โดย
กําหนด ปญหาหรือความตองการ รวบรวม
ขอมูล ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพ
ราง 2มิติ ลงมือสรางและประเมินผล
ง 2.1 ป.3/2 เลือกใชสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน อยางสรางสรรค

ง 2.1 ป.3/3 มีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวย
การนํากลับมาใชซ้ํา
ป.5 ง 2.1 ป.5/1 อธิบายความหมายและ
วิวัฒนาการ ของเทคโนโลยี

ง 2.1 ป.5/2 สรางสิ่งของเครื่องใชตามความ
สนใจ อยางปลอดภัย โดยกําหนดปญหาหรือ
ความตองการ รวบรวมขอมูลเลือกวิธีการ
ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง 3
มิติ ลงมือสราง และประเมินผล
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ
เพื่อนํามาทําเปนวัตถุในการใชงานตามวัตถุประสงค
และอธิบายการนําวัสดุที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม โดย
ใชหลักฐานเชิงประจักษ
ว 2.1 ป.2/4 ตระหนักถึงประโยชนของการนําวัสดุ
ที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม โดยการนําวัสดุที่ใชแลวนํา
กลับมาใชใหม
ว 2.3 ป.3/3 ตระหนักในประโยชนและโทษของ
ไฟฟา โดยนําเสนอวิธีการใชไฟฟาอยางประหยัด และ
ปลอดภัย
ว 2.1 ป.2/3 เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตไดของวัสดุ
เพื่อนํามาทําเปนวัตถุในการใชงานตามวัตถุประสงค
และอธิบายการนําวัสดุที่ใชแลวนํากลับมาใชใหม โดย
ใชหลักฐานเชิงประจักษ
ว 3.1 ป.6/2 อธิบายพัฒนาการของเทคโนโลยี
อวกาศ และยกตัวอยางการนําเทคโนโลยีอวกาศมาใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน จากขอมูลที่รวบรวมได
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ดาน
ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการ
นําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษจากการทดลอง และระบุการนํา
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความ
รอน และการนําไฟฟาของวัสดุไปใช ในชีวิตประจําวัน
ผานกระบวนการออกแบบชิ้นงาน
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ดาน
ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการ
นําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษจากการทดลองและ ระบุการนํา
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความ
รอน และการนําไฟฟาของวัสดุไปใช ในชีวิตประจําวัน
ผานกระบวนการออกแบบชิ้นงาน
ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น โดย
การอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อยางมีเหตุผลจากการทดลอง
ว 2.3 ป.5/5 ตระหนักในคุณคาของความรูเรื่อง
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ชัน้

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551
ง 2.1 ป.5/3 นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงาน ไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใช

ง 2.1 ป.5/4 มีความคิดสรางสรรคอยางนอย
2ลักษณะในการแกปญหาหรือสนองความ
ตองการ

ง 2.1 ป.5/5 เลือกใชเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน อยางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
และมีการจัดการ สิ่งของเครื่องใช ดวยการแปร
รูปแลวนํากลับมา ใชใหม

ป.6 ง 2.1 ป.6/1 อธิบายสวนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี
ง 2.1 ป.6/2 สรางสิ่งของเครื่องใชตามความ
สนใจอยางปลอดภัย โดยกําหนดปญหา หรือ
ความตองการ รวบรวมขอมูล เลือกวิธีการ
ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง 3
มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสราง และ
ประเมินผล
ง 2.1 ป.6/3 นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงาน ไปประยุกตในการสรางสิ่งของเครื่องใช
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยง
และลดมลพิษทางเสียง
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ดาน
ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการ
นําความรอน และการนําไฟฟาของวัสดุ โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษจากการทดลองและ ระบุการนํา
สมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความ
รอน และการนําไฟฟาของวัสดุไปใช ในชีวิตประจําวัน
ผานกระบวนการออกแบบชิ้นงาน
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ดาน
ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการ
นําไฟฟาของวัสดุ โดยใชหลักฐานเชิงประจักษจาก
การทดลองและ ระบุการนําสมบัติเรื่องความแข็ง
สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการนําไฟฟา
ของวัสดุไปใช ในชีวิตประจําวัน ผานกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพดาน
ความแข็ง สภาพยืดหยุน การนําความรอน และการ
นําไฟฟาของวัสดุโดยใชหลักฐาน เชิงประจักษจาก
การทดลองและระบุการนําสมบัติ เรื่องความแข็ง
สภาพยืดหยุน การนําความรอน และ การนําไฟฟา
ของวัสดุไปใชในชีวิตประจําวัน ผานกระบวนการ
ออกแบบชิ้นงาน
ว 2.3 ป.6/1 ระบุสวนประกอบและบรรยายหนาที่
ของแตละสวนประกอบของวงจรไฟฟาอยางงาย จาก
หลักฐานเชิงประจักษ
ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช
หลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้งระบุวิธีแกปญหา ใน
ชีวิตประจําวันเกี่ยวกับการแยกสาร
ว 2.1 ป.6/1 อธิบายและเปรียบเทียบการแยกสาร
ผสม โดยการหยิบออก การรอน การใชแมเหล็กดึงดูด
การรินออก การกรอง และการตกตะกอน โดยใช
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ชัชันน้้

กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูกการงานอาชี
ารงานอาชีพพและ
และ
กลุ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
หลั
หลักกสูสูตตรแกนกลางฯ
รแกนกลางฯ พ.ศ.2551
พ.ศ.2551

กลุ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูววิิททยาศาสตร
ยาศาสตร ในหลั
ในหลักกสูสูตตรร
แกนกลางฯ
แกนกลางฯ พ.ศ.2551
พ.ศ.2551 (ฉบั
(ฉบับบปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ.
2560)
2560)
หลั
ก
ฐานเชิ
ง
ประจั
ก
ษ
รวมทั
หลักฐานเชิงประจักษ รวมทั้ง้งระบุ
ระบุววิธิธีแีแกกปปญ
ญหา
หา ใน
ใน
ชีชีววิติตประจํ
ประจําาวัวันนเกี
เกี่ย่ยวกั
วกับบการแยกสาร
การแยกสาร
วว 2.3
2.3 ป.6/6
ป.6/6 ตระหนั
ตระหนักกถึถึงงประโยชน
ประโยชนขของความรู
องความรูขของ
อง
การต
อ
หลอดไฟฟ
า
แบบอนุ
ก
รมและแบบขนาน
โดย
การตอหลอดไฟฟาแบบอนุกรมและแบบขนาน โดย
บอกประโยชน
บอกประโยชน ขขออจํจําากักัดด และการประยุ
และการประยุกกตตใใชช ใน
ใน
ชีชีววิิตตประจํ
า
วั
น
ประจําวัน

1.6.4
ยยบเคี
ยยงสาระที
เทคโนโลยี
ารสนเทศและการสื
่อ่อสาร
มมสาระการ
๑.๖.๔
ยบเคี่่ 33ยงสาระที
่ ๓สสเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื
่อสาร
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
1.6.4 การเที
การเที
บเคีการเที
งสาระที
เทคโนโลยี
ารสนเทศและการสื
สาร จากกลุ
จากกลุ
สาระการ
ยยนรู
บบ สาระเทคโนโลยี
มาตรฐาน
๔.2
วิวิททยาการคํ
าานวณ
สาระการ
อาชีพเรี
สาระเทคโนโลยีกักัมาตรฐาน
๔.๒ วิทยาการค�
ำนวณ
่มสาระการเรี
ยนรู้วิทมมยาศาสตร์
เรีและเทคโนโลยี
นรูกการงานอาชี
ารงานอาชีกับพพและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
สาระเทคโนโลยี
มาตรฐาน
๔.2จากกลุ
ยาการคํ
นวณ จากกลุ
จากกลุ
สาระการ
เรี
ย
นรู
ว

ท
ิ
ยาศาสตร
เรียนรูวิทยาศาสตร
กลุ
กลุ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูกการงานอาชี
ารงานอาชีพพและ
และ
กลุมมสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรูววิิททยาศาสตร
ยาศาสตร ในหลั
ในหลักกสูสูตตรร
ชัชันน้้
เทคโนโลยี
แกนกลางฯ
เทคโนโลยี
แกนกลางฯ พ.ศ.2551
พ.ศ.2551 (ฉบั
(ฉบับบปรั
ปรับบปรุ
ปรุงง พ.ศ.
พ.ศ.
หลั
ก
สู
ต
รแกนกลางฯ
พ.ศ.2551
2560)
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551
2560)
ป.1
3.1 ป.1/
ป.1/ บอกข
บอกขออมูมูลลทีที่ส่สนใจและแหล
นใจและแหลงงขขออมูมูลล วว 4.2
ป.1 งง 3.1
4.2 ป.3/4
ป.3/4 รวบรวม
รวบรวม ประมวลผล
ประมวลผล และนํ
และนําาเสนอ
เสนอ
ทีที่อ่อยูยูใใกล
ขขออมูมูลล โดยใช
กลตตัวัว
โดยใชซซอฟต
อฟตแแวร
วรตตามวั
ามวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
งง 3.1
ป.1/2
บอกประโยชน
ข
องอุ
ป
กรณ
ว
4.2
ป.1/5
ใช
เ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศอย
3.1 ป.1/2 บอกประโยชนของอุปกรณ
ว 4.2 ป.1/5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาางง
เทคโนโลยี
ปลอดภั
เทคโนโลยีสสารสนเทศ
ารสนเทศ
ปลอดภัยย ปฏิ
ปฏิบบัตัติติตามข
ามขออตกลงในการใช
ตกลงในการใชคคอมพิ
อมพิววเตอร
เตอร
รรววมกั
น
ดู
แ
ล
รั
ก
ษาอุ
ป
กรณ
เ
บื
อ
้
งต
น
มกันดูแล รักษาอุปกรณเบื้องตน
วว 4.2
4.2 ป.1/1
ป.1/1 แก
แกปปญ
ญหาอย
หาอยาางง
งงาายโดยใช
ยโดยใชกการลองผิ
ารลองผิดด
ลองถู
ลองถูกก การเปรี
การเปรียยบเที
บเทียยบบ
วว 4.2
4.2 ป.1/2
ป.1/2 แสดงลํ
แสดงลําาดัดับบขัขั้น้นตอนการทํ
ตอนการทําางานหรื
งานหรืออ
การแก
การแกปปญ
ญหาอย
หาอยาางง
งงาายโดยใช
ยโดยใชภภาพสั
าพสัญ
ญลัลักกษณ
ษณหหรืรืออ
ขขออความ
ความ
-วว 4.2
4.2 ป.1/3
ป.1/3 เขี
เขียยนโปรแกรมอย
นโปรแกรมอยาางง
งงาายย โดยใช
โดยใช
ซอฟต
แ
วร
หรื
อ
สื
อ
่
ซอฟตแวร หรือสื่อ
ป.2
วว 4.2
ป.2 งง 3.1
3.1 ป.2/1
ป.2/1 บอกประโยชน
บอกประโยชนขของข
องขออมูมูลลและ
และ
4.2 ป.3/4
ป.3/4 รวบรวม
รวบรวม ประมวลผล
ประมวลผล และนํ
และนําาเสนอ
เสนอ
รวบรวมข
อ
มู
ล
ที
ส
่
นใจจากแหล
ง
ข
อ
มู
ล
ต
า
ง
ๆ
ที
่
ข
อ
มู
ล
โดยใช
ซ
อฟต
แ
วร
ต
ามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค
รวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ ขอมูล โดยใชซอฟตแวรตามวัตถุประสงค
เชื
เชื่อ่อถืถืออได
ได
งง 3.1
วว 4.2
4.2 ป.3/4
ป.3/4 รวบรวม
รวบรวม ประมวลผล
ประมวลผล และนํ
และนําาเสนอ
เสนอ
3.1 ป.2/2
ป.2/2 บอกประโยชน
บอกประโยชนแและการรั
ละการรักกษา
ษา
แหล
ง
ข
อ
มู
ล
ข
อ
มู
ล
โดยใช
ซ
อฟต
แ
วร
ต
ามวั
ต
ถุ
ป
ระสงค
แหลงขอมูล
ขอมูล โดยใชซอฟตแวรตามวัตถุประสงค
งง 3.1
วว 4.2
3.1 ป.2/3
ป.2/3 บอกชื
บอกชื่อ่อและหน
และหนาาทีที่ข่ของอุ
องอุปปกรณ
กรณ
4.2 ป.1/4
ป.1/4 ใช
ใชเเทคโนโลยี
ทคโนโลยีใในการสร
นการสราางง จัจัดดเก็
เก็บบ
พืพื้น้นฐานที
ฐานที่เ่เปปนนสสววนประกอบหลั
นประกอบหลักกของคอมพิ
ของคอมพิววเตอร
เตอร เรี
เรียยกใช
กใชขขออมูมูลลตามวั
ตามวัตตถุถุปประสงค
ระสงค
วว 4.2
4.2 ป.2/1
ป.2/1 แสดงลํ
แสดงลําาดัดับบขัขั้้นนตอนการทํ
ตอนการทําางาน
งาน หรื
หรืออ
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในหลักสูตร
ชัน้
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
การแกปญหาอยางงายโดยใชภาพสัญลักษณหรือ
ขอความ
ว 4.2 ป.2/2 เขียนโปรแกรมอยางงาย โดยใช
ซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม
ป.3 ง 3.1 ป.3/1 คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และ ว 4.2 ป.3/3 ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู
นําเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ
ว 4.2 ป.3/4 รวบรวม ประมวลผล และนําเสนอ
ขอมูล โดยใชซอฟตแวรตามวัตถุประสงค
ง 3.1 ป.3/2 บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ
ว 4.2 ป.2/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปลอดภัยปฏิบัติตามขอตกลงในการใชคอมพิวเตอร
รวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน ใชงานอยาง
เหมาะสม
ว 4.2 ป.3/1 แสดงอัลกอริทึมในการทํางานหรือ
การแกปญหาอยางงายโดยใชภาพสัญลักษณ หรือ
ขอความ
ว 4.2 ป.3/2 เขียนโปรแกรมอยางงายโดยใช
ซอฟตแวร หรือสื่อ และตรวจหาขอผิดพลาดของ
โปรแกรม
ว 4.2 ป.3/5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัยปฏิบัติตามขอตกลงในการใชอินเทอรเน็ต
ป.4 ง 3.1 ป.4/1 บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณ
ว 4.2 ป.1/4 ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดเก็บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค
ว 4.2 ป.4/1 ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา
การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธ จาก
ปญหาอยางงาย
ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอยาง
งาย โดยใชซอฟตแวรหรือสื่อ และตรวจหา
ขอผิดพลาด และแกไข
ว 4.2 ป.4/5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิ
ของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือบุคคลที่
ไมเหมาะสม
ง 3.1 ป.4/2 บอกหลักการทํางานเบื้องตนของ *ว4.2 ม.๒/๓ อภิปรายองคประกอบและหลักการ
คอมพิวเตอร
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร เพื่อประยุกตใชงานหรือแกปญหาเบื้องตน
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36
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
ชัน้
เทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551
ง 3.1 ป.4/3 บอกประโยชนและโทษจากการ
ใชงานคอมพิวเตอร

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
ว 4.2 ป.1/5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามขอตกลง ในการใชคอมพิวเตอร
รวมกัน ดูแลรักษาอุปกรณเบื้องตน
ง 3.1 ป.4/4 ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ว 4.2 ป.2/3 ใชเทคโนโลยีในการสราง จัดหมวดหมู
เพื่อการทํางาน
คนหา จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค
ง 3.1 ป.4/5 สรางภาพหรือชิ้นงานจาก
ว 4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูลและ
จินตนาการ โดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ สารสนเทศ โดยใชซอฟตแวรที่หลากหลาย เพื่อ
รับผิดชอบ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
ป.5 ง 3.1 ป.5/1 คนหา รวบรวมขอมูลที่สนใจ
ว 4.2 ป.3/3 ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู
และเปนประโยชนจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
ว 4.2 ป.4/3 ใชอินเทอรเน็ตคนหาความรู และ
เชื่อถือไดตรงตามวัตถุประสงค
ประเมินความนาเชื่อถือของขอมูล
ว 4.2 ป.5/3 ใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูล
ติดตอสื่อสารและทํางานรวมกัน ประเมินความ
นาเชื่อถือของขอมูล
ว 4.2 ป.5/1 ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา
การอธิบายการทํางาน การคาดการณผลลัพธ จาก
ปญหาอยางงาย
ดภพภว 4.2 ป.5/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่
มีการใช เหตุผลเชิงตรรกะอยางงาย ตรวจหา
ขอผิดพลาดและ แกไข
ว 4.2 ป.5/5 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ปลอดภัย มีมารยาท เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน
เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล
หรือบุคคลที่ไมเหมาะสม
ง 3.1 ป.5/2 สรางงานเอกสารเพื่อใชประโยชน ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอ ขอมูลและ
ในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ
สารสนเทศ ตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวรหรือ
บริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
ป.6 ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องตนของการ
ว 4.2 ป.6/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยางงาย
แกปญหา
เพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน ตรวจหาขอผิดพลาด
ของโปรแกรมและแกไข
ง 3.1 ป.6/2 ใชคอมพิวเตอรในการคนหา
ว 4.2 ป.6/3 ใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูล
ขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพ
ง 3.1 ป.6/3 เก็บรักษาขอมูลที่เปนประโยชน ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูล และ
ในรูปแบบตาง ๆ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวร หรือ

1-612101014.indd 36

19/6/2561 10:03:31

37

ชัน้

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551
ง 3.1 ป.6/5 นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่
เหมาะสม โดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต
ง 3.1 ป.6/8 ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงาน
จากจินตนาการหรืองานที่ทําในชีวิตประจําวัน
อยางมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)
บริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอ ขอมูล
และสารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวร
หรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน
ว 4.2 ป.5/4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอขอมูล และ
สารสนเทศตามวัตถุประสงค โดยใชซอฟตแวร หรือ
บริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย เพื่อแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
ว 4.2 ป.6/4 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศทํางานรวมกัน
อยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพ
ในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูลหรือ
บุคคลที่ไมเหมาะสม
ว 4.2 ป.6/1 ใชเหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและ
ออกแบบวิธีการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน

แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต
๑.๗ 1.7
แนวทางการพั
ฒนาทักษะชีวิต

การพั
ฒนาทั
กษะชี
วิตบูวิตรณาการกั
บการเรี
ยนการสอน
เปนแนวทางการพั
ฒนาและเสริ
มสรางมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้
การพั
ฒนาทั
กษะชี
บูรณาการกั
บการเรี
ยนการสอน
เป็นแนวทางการพั
ฒนาและเสริ
เรียนด้
ยวิธวีกิตารบู
ดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมการเรี
่มสาระการ
ทักวษะชี
ใหกรับณาการและสอนแทรกในการจั
ผูเรียนดวยวิธีการบูรณาการและสอนแทรกในการจั
ดกิจกรรมการเรี
ยนการสอนยนรูหรื้ในทุ
อ กิกจกลุ
กรรม
เรียนรู
้ ทัย้งนรู
นี้จใึงนทุ
ได้ยกกแนวทางการพั
นาดั ทัง้งกล่
่มสาระการเรี
ารงานและเทคโนโลยี
โดยมี
ยด
การเรี
กลุมสาระการเรีฒยนรู
นี้จาึงวมาเฉพาะกลุ
ไดยกแนวทางการพั
ฒนาดัยงนรู
กล้กาวมาเฉพาะกลุ
มสาระการเรี
ยนรูรายละเอี

ตามเอกสารของส�
ำนักวิชาการและมาตรฐาน
(๒๕๕๔) ดังต่อไปนีานั้ กวิชาการและมาตรฐาน (2554) ดังตอไปนี้
การงานและเทคโนโลยี
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารของสํ
๑.๗.๑แนวคิ
แนวคิ
กษะชีวิตวและการพั
ิตและการพัฒฒนาทั
นาทักกษะชี
ษะชีววิติตในหลั
้นพื้น้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1.7.1
ดเรืด่อเรืงทั่องทั
กษะชี
ในหลักกสูสูตตรแกนกลางการศึ
รแกนกลางการศึกษาขั
กษาขั
สภาพสั
งกัดในทศวรรษใหม่
เป็นยุคของความเร็วและความล�้ำสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลายเชื้อชาติ
พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
วัฒนธรรม การหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคนที่บุคคลในสังคมจะต้องตั้งรับการมีวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างมี
สภาพสังซึกั่งดจากสภาพสั
ในทศวรรษใหม
นยุ่ยคนแปลงอย่
ของความเร็
วและความล้
ยของเทคโนโลยี
วิจารณญาณ
งคมทีเป่เปลี
างมากนี
่เอง ได้สําสมั
่งผลกระทบต่
อเด็กนักการสื
เรีย่อนสาร
ทั้งการด�ำเนินชีวิตท่ามกลาง
ความหลากหลายเชื
ชาติ วัฒนธรรม การหลองหลอมรวมความคิ
ดและความเชื
มคนทีตลอดจนการเผชิ
่บุคคลในสังคม ญสิ่งยั่วยุ
กระแสเทคโนโลยี
ที่เปลี่ย้อนแปลงและความคาดหวั
ของผู้ปกครองต่อการศึ
กษาของบุ่อของกลุ
ตรหลาน
หรือจะต
ตัวแบบที
หมาะสมต่
รอบตั
อให้เกิดปัญซึหากั
บเด็กและเยาวชนอย่
างมากทั้งปัาญงมากนี
หาด้า่เนการปรั
องตั้งรั่ไม่บเการมี
วิถีชีวาิตงๆ
ยุคใหม
อยาวงมีวิจก่ารณญาณ
่งจากสภาพสั
งคมที่เปลี่ยนแปลงอย
อง ไดสงบผลตัวปัญหา
ด้านการอารมณ์
หาสุขาภาพ
นแรง ปัญหาเด็กทติี่เปลี
ดเกม
ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ
ฯลฯ
กระทบตอเด็แกละจิ
นักเรีตใจ
ยน ปัทัญ้งการดํ
เนินชีวปัิตญทหาความรุ
ามกลางกระแสเทคโนโลยี
่ยนแปลงและความคาดหวั
งของ
โดยเฉพาะในเด็
่มีทตักรหลาน
ษะชีวิตตลอดจนการเผชิ
ต�่ำ ขาดภูมิคุ้มกัญนสิทางสั
เมื่อ่ไจบการศึ
กษาขัาง้นพืๆ้นรอบตั
ฐานไปแล้
ผูปกครองตกอและเยาวชนที
การศึกษาของบุ
่งยั่วยุงหคมที
รือตั่ดวีแบบที
มเหมาะสมต
ว วอาจเป็น
คนทีก่ไอม่ให
ประสบความส�
วิต มีปัญหาทางอารมณ์
จิตาใจและมี
งในชี
วิตได้ง่าย ครูแจละจิ
ึงต้อตงจั
เกิดปญหากับำเร็
เด็จกในชี
และเยาวชนอย
างมากทั้งปญหาด
นการปรัคบวามขั
ตัว ปดญแย้หาด
านการอารมณ
ใจดกระบวนการ
เรียนรู
ี่มีประสิ
ทธิภปาพให้
ผู้เรียนมีนทแรง
ักษะชี
ิตเป็นกภูติมดิคเกม
ุ้มกันปญหายาเสพติ
ให้รอดพ้นจากการครอบง�
ำความคิ
ดของสื่อเทคโนโลยี
ปญ้ทหาสุ
ขภาพ
ญหาความรุ
ปญวหาเด็
ด ปญหาทางเพศ
ฯลฯ โดยเฉพาะในเด็
ก และตั้ง
รับต่และเยาวชนที
อการก้าวรุกดทางสั
งคมอย่
้เท่าทัมนิคุมกันทางสังคมที่ดี เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลว อาจเปนคนที่ไม
่มีทักษะชี
วิตต่าํางรูขาดภู
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๑.๗.๒ ความหมายของทักษะชีวิต
ในที่นี้ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ให้ความหมายของค�ำว่า “ทักษะชีวิต” (Life Skills) ว่า “เป็นความ
สามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส�ำหรับการปรับตัวใน
อนาคต”
		๑.๗.๓ องค์ประกอบของทักษะชีวิต
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตที่ส�ำคัญไว้ ๔ องค์ประกอบ พร้อมทั้ง
พฤติกรรมที่คาดหวังและตัวชี้วัดทักษะชีวิตในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
		 ๑) องค์ประกอบที่ ๑ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้ความถนัด ความ
สามารถ รู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจใน
ตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
			 ๒) องค์ประกอบที่ ๒ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง
รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์
			 ๓) องค์ประกอบที่ ๓ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด วิธีผ่อนคลายหลีกเลี่ยงและปรับพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี
			 ๔) องค์ประกอบที่ ๔ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้ของผู้อื่น
ใช้ภาษาพูดและภาษากายเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
๑.๗.๔ ทักษะชีวิตกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
		
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส�ำคัญ ๕ ประการ คือ
๑) ความสามารถในการสื่อสาร
๒) ความสามารถในการคิด
๓) ความสามารถในการแก้ปัญหา
๔) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๕) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำ�กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�
วัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำ�งานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
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5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางานและการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม
การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึง
39
ประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
ส�ำนักงานคระกรรมการการศึ
้นพื้นงได
ฐานจึ
งได้ก�ำหนดให้
ถานศึองพั
กษาต้
องพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้
สํานักงานคระกรรมการการศึ
กษาขั้นกพืษาขั
้นฐานจึ
กําหนดให
สถานศึกสษาต
ฒนาและ
ผูเสริ
้เรียมนเกิ
การตระหนั
กรูผ้แูเละเห็
ค่าในตนเองและผู
คราะห์ ตัดสินอใจและแก้
ปัญหาอย่
างสรรค์ มีทักษะ
สราดงทั
กษะชีวิตให
รียนเกินคุดณ
การตระหนั
กรูและเห็้อื่นคุณคิดควิาเในตนเองและผู
ื่น คิดวิเคราะห
ตัดาสิงสร้
นใจและ
การจั
และความเครี
ยด ดรูการกั
้จักสร้บาอารมณ
งสัมพันธภาพที
่ดีกับผูย้อดื่น รูจโดยสถานศึ
องการจั
แกปดญการกั
หาอยบาอารมณ์
งสรางสรรค
มีทักษะการจั
และความเครี
ักสรางสัมพักนษาต้
ธภาพที
่ดีกับดผูการเรี
อื่น ยนการสอน
ทัโดยสถานศึ
กษะชีวิตบูกรณาการในกลุ
สาระการเรี
ยนรู้ ทั้งก๘ษะชี
กลุว่มิตสาระการเรี
ยนรู้แมละคุ
ณลักษณะอั
ตามเจตนารมณ์ของ
ษาตองการจัด่มการเรี
ยนการสอนทั
บูรณาการในกลุ
สาระการเรี
ยนรูน พึทัง้งประสงค์
8 กลุมสาระการ
หลั
สูตแรแกนกลางการศึ
้นพื้นฐานตามเจตนารมณ
พุทธศักราช ๒๕๕๑
ผู้เรียนเกิดการเปลี
่ยนแปลงพฤติ
จะน�ำไปสู่การ
เรียกนรู
ละคุณลักษณะอักนษาขั
พึงประสงค
ของหลัเพืกสู่อตให้รแกนกลางการศึ
กษาขั
้นพื้นฐาน พุกทรรมอั
ธศักนราช
มี2551
ทักษะชีเพื
วิต่อตามความคาดหวั
งของหลั
กสูตรตามช่
วงวัยนในแต่
ใหผูเรียนเกิดการเปลี
่ยนแปลงพฤติ
กรรมอั
จะนํลาะชั
ไปสู้นกปีารมีทักษะชีวิตตามความคาดหวังของ
หลักสูตรตามชวงวัยในแตละชั้นป
องคประกอบทักษะชีวิต 4 องคประกอบ
การตระหนักรูและ การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ การจัดการกับอารมณ
ชั้น
เห็นคุณคาในตนเอง
และแกปญหาอยาง
และความเครียด
และผูอื่น
สรางสรรค
ป. 1 รูจักความชอบ ความ รูจักสังเกต ตั้งคําถามและ รูเทาทันอารมณตนเอง
ถนัดและ
แสวงหาคําตอบ
ตัวชี้วัด
1) จําแนกอารมณตาง
ความสามารถของ
ตัวชี้วัด
ๆ ทีเกิดขึ้นกับตนเองได
ตนเอง
1) ตั้งคําถามที่นําไปสู
คําตอบที่เปนแนวทางใน
ตัวชี้วัด
2) แสดงอารมณ
1) บอกสิ่งที่ตนเอง การแกปญหาใน
ความรูสึกของตนเองได
สถานการณตาง ๆ
ชื่นชอบและ
เหมาะสมกับสถานการณ
ภาคภูมิใจ
2) มีทักษะในการสังเกต ตาง ๆ
และมีแนวทางในการหา
2) แสดง
คําตอบ
ความสามารถของ
ตนเองใหผูอื่นรับรู
ป. 2  คนพบจุดเดนจุด วิเคราะหความนาเชื่อถือ
ควบคุมอารมณของ
ดอยของตนเอง
ของขอมูลขาวสารได
ตนเองได
 ยอมรับความ
สมเหตุสมผล
ตัวชี้วัด
แตกตางระหวาง
ตัวชี้วัด
1) ควบคุมอารมณ
ตนเองและผูอื่น
1) วิเคราะหจําแนก
ความรูสึกของตนเองใน
ตัวชี้วัด
แยกแยะขอมูลขาวสารและ สถานการณตาง ๆ ได
1) บอกจุดเดนจุด สถานการณตาง ๆ รอบตัว
ดอยของตนเอง
ดวยเหตุผลที่เชื่อถือได
2) เลือกทํา
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การสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูอื่น
เปนผูฟงที่ดี
ตัวชี้วัด
1) ฟงผูอื่นอยางตั้งใจ
และรับรูถึงความสึกและ
ความตองการของผูพูด

ใชภาษาและกิริยาที่
เหมาะสมในการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1) ใชภาษาพูด ภาษา
กาย ที่ทําใหผูอื่นผอนคลาย
สบายใจ ไมกอใหเกิดความ
ขัดแยงหรือความรุนแรงได
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40
องคประกอบทักษะชีวิต 4 องคประกอบ
การตระหนักรูและ การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ การจัดการกับอารมณ
ชั้น
เห็นคุณคาในตนเอง
และแกปญหาอยาง
และความเครียด
และผูอื่น
สรางสรรค
กิจกรรมตามความ
สนใจของตนเอง
รวมกับผูอื่นได
จัดการกับอารมณตนเอง
ป. 3 มองตนเองผูอื่นในแง ประเมินสถานการณและ
ดวยวิธีการที่เหมาะสม
บวก
นําไปประยุกตใชใน
ตัวชี้วัด
ชีวิตประจําวัน
ตัวชี้วัด
1) จัดการกับอารมณ
1) แสดงความรูสึก ตัวชี้วัด
ที่ดีตอตนเองและ
1) คาดคะเนความเสี่ยง ตนเองที่เกิดขึ้นอยาง
ผูอื่น
จากสถานการณที่เผชิญใน ฉับพลันที่อาจกอใหเกิด
ปญหาดวยวิธีการที่
ชีวิตประจําวันอยางมี
เหตุผล
เหมาะสมและสรางสรรค
ป. 4 เคารพสิทธิของ
มีจินตนาการและมี
มีวิธีผอนคลายอารมณ
ตนเองและผูอื่น
ความสามารถในการคิด
และความเครียดใหกับ
ตัวชี้วัด
เชื่อมโยง
ตนเอง
1) ใชสิทธิของ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตนเองในโอกาสตาง
1) สรางผลงานและ
1) ผอนคลายอารมณ
ๆ
แสดงผลงานที่เกิดจากการ และความเครียดดวย
2) ไมละเมิดสิทธิ คิดเชื่อมโยงและจินตนาการ วิธีการที่เหมาะสมและ
สรางสรรค
ผูอื่น

ป. 5 รูจักและเห็นคุณคาใน
ตนเอง
ตัวชี้วัด
1) ชื่นชมใน
ความสําเร็จของ
ตนเอง
2) แสดงความรูสึก
รักตนเอง
3) ปฏิบัติตนเปน
ประโยชนตอ
ครอบครัวและสังคม
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รูจักการวิพากษวิจารณบน
พื้นฐานของขอมูลขาว
สารสนเทศที่ถูกตอง
ตัวชี้วัด
1) วิพากษ วิจารณตาม
หลักการเหตุผลและใช
ขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง
สนับสนุน

ยุติขอขัดแยงในกลุม
เพื่อนดวยสันติวิธี
ตัวชี้วัด
1) เสนอทางออกของ
ขอขัดแยงในกลุมเพื่อน
ดวยเหตุผลและ
ขอเท็จจริงที่ถูกตองและ
ใชวิธีเชิงบวก

การสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูอื่น

รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา
ตัวชี้วัด
1) แสดงออกหรือ
สะทอนความรูสึกหรือการ
กระทําของตนเองที่แสดง
วาเขาใจและใสใจผูอื่น
รูจักแสดงความคิด
ความรูสึก ความชื่นชมและ
การกระทําที่ดีงามใหผูอื่นรู
ตัวชี้วัด
1) ชื่นชมความสําเร็จ
ความสามารถและการ
กระทําที่ดีของเพื่อนดวย
คําพูด ภาษากาย หรือ
สัญลักษณได
2) กลายืนยันความคิด
ความรูสึก และเหตุผลที่ดี
ใหผูอื่นรับรูได
รูจักปฏิเสธ ตอรองและรอง
ขอความชวยเหลือใน
สถานการณเสี่ยง
ตัวชี้วัด
1) หลักเลี่ยงสถานการณ
ที่เสี่ยงตอความไมปลอดภัย
ของตนเอง
2) ปฏิเสธในสิ่งที่ควร
ปฏิเสธโดยไมเสีย
สัมพันธภาพหรือเสียน้ําใจ
3) ขอความชวยเหลือ
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41
ชั้น

องคประกอบทักษะชีวิต 4 องคประกอบ
การตระหนักรูและ การคิดวิเคราะห ตัดสินใจ การจัดการกับอารมณ
เห็นคุณคาในตนเอง
และแกปญหาอยาง
และความเครียด
และผูอื่น
สรางสรรค

ป. 6  มีความภาคภูมิใจ
ในตนเองและผูอื่น
 มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและผูอื่น
ตัวชี้วัด
1) แสดงออกในสิ่ง
ที่ตนเองภาคภูมิใจ
อยางเหมาะสม
2) บอก/บรรยาย/
เลาความดีหรือความ
ภาคภูมิใจของเพื่อให
ผูอื่นไดรับรู

การสรางสัมพันธภาพที่ดี
กับผูอื่น

เมื่ออยูในภาวะวิกฤตได
รูจักวิธีการและขั้นตอนการ รูจักสรางความสุขใหกับ  ใหความรวมมือและ
ตัดสินใจและแกไขปญหาที่ ตนเอง
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
ถูกตอง
ตัวชี้วัด
สรางสรรค
1) วิเคราะหและเลือก  ปฏิบัติตามกฎกติกาและ
ตัวชี้วัด
1) วิเคราะหสาเหตุของ วิธีการ/กิจกรรม ที่ทําให ระเบียบของสังคม
ปญหา เลือกแกไขปญหาได ตนเองมีความสุขไดอยาง ตัวชี้วัด
หลากหลายวิธีและตัดสิน เหมาะสม
1) ทํางานรวมกับผูอื่น
เลือกแกปญหาดวยวิธีการที่ 2) มีอารมณขัน
บนฐานความเปน
ถูกตอง เหมาะสมและ
ประชาธิปไตย
สรางสรรค
2) ทํางานกับผูอื่นได
ราบรื่นและมีความสําเร็จ
หรือมีผลงานจาการ
สรางสรรครวมกัน
3) ปฏิบัติตามกฎ
ขอตกลงของกลุม/ชั้น
เรียน/สังคม

ทั้งนี้ทักษะชีวิตในสาระการเรียนรู้ได้แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
		
๑) ทักษะชีวยิตนรู
ทั่วไไป
เป็นทักษะพื
ทั้งนี้ทักษะชีวิตในสาระการเรี
ดแยกออกเป
น 2้นฐานของผู
กลุม คือ ้เรียนในการเผชิญปัญหาปกติในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ความ
ขัดแย้งทางความคิด การทะเลาะเบาะแว้ง การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ การวิพากษ์วิจารณ์ การจ�ำแนกแยกแยะข้อมูล
1) ทักษะชีวิตทั่วไป เปนทักษะพื้นฐานของผูเรียนในการเผชิญปญหาปกติในชีวิตประจําวัน
ข่าวสาร การตัดสินใจเลือกกระท�ำสิ่งต่างๆ ฯลฯ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตทั่วไปจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิด
เชน ความขัดแยงทางความคิด การทะเลาะเบาะแวง การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ การวิพากษวิจารณ การ
วิเคราะห์ คิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม หรือ ที่เรียกว่ามีความสามารถในการคิดและการสื่อความหมาย
จําแนกแยกแยะขอมูลขาวสาร การตัดสินใจเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ ฯลฯ ซึ่งผูที่ไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตทั่วไป
		
ทักษะชีวิตทั่วไป ถือเป็นทักษะที่เป็นแกนของทักษะต่างๆ และเป็นทักษะพื้นฐานของการเกิดทักษะชีวิต
จะเปนผูที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางเหมาะสม หรือ ที่เรียกวามี
องค์ประกอบอื่นๆ รวมทั้งความรู้ในเนื้อหาสาระต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ความสามารถในการคิดและการสื่อความหมาย
		
๒) ทักษะชีวิตเฉพาะ เป็นทักษะชีวิตที่จ�ำเป็นส�ำหรับใช้ในการเผชิญกับปัญหาในชีวิตที่เฉพาะเจาะจง เช่น
กษะชีวิตทัด่วไปปัญถือหาเอดส์
เปนทักษะที
่เปนแกนของทั
ษะตาการตั
ง ๆ และเป
ปัญทัหายาเสพติ
ปัญหาเกี
่ยวกับเรื่อกงเพศ
้งครรภ์นไม่ทัพกร้ษะพื
อม ้นปัฐานของการ
ญหาการปรับตัว ฯลฯ ผู้ที่มีทักษะชีวิตใน
การเผชิ
ปัญวหาเฉพาะเจาะจง
นผู้ท้งี่มความรู
ีความเข้
มแข็้อหาสาระต
งทางใจ หรืางอๆมีพอยลังาสุงกว
ขภาพจิ
ต ซึ่งจะช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหา
เกิดทักญษะชี
ิตองคประกอบอื่นจะเป็
ๆ รวมทั
ในเนื
างขวาง
อุปสรรคไปสู่ความส�ำเร็จที่ต้องการ สามารถปรับตัวในสถานการณ์วิกฤตและผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตไปได้โดยไม่เกิดผลก
2) ทักษะชีวิตเฉพาะ เปนทักษะชีวิตที่จําเปนสําหรับใชในการเผชิญกับปญหาในชีวิตที่
ระทบตามา หรือ สามารถฟื้นตัวกลับมาด�ำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างรวดเร็ว
เฉพาะเจาะจง เชน ปญหายาเสพติด ปญหาเอดส ปญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ การตั้งครรภไมพรอม ปญหาการ
		
ทักษะชีวิตเฉพาะถือว่าเป็นทักษะชั้นสูงที่มีความส�ำคัญต่อการจัดการกับชีวิตของตนเองของผู้เรียน ได้แก่
ปรับตัว ฯลฯ ผูที่มีทักษะชีวิตในการเผชิญปญหาเฉพาะเจาะจง จะเปนผูที่มีความเขมแข็งทางใจ หรือมีพลัง
ทักษะการรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และผู้เรียนได้มีโอกาสสนทนาหรืออภิปรายเพื่อตอบค�ำถาม มีความ
สุขภาพจิต ซึ่งจะชวยใหสามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคไปสูความสําเร็จที่ตองการ สามารถปรับตัวใน
ส�ำคัญต่อการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างมาก เพราะการสนทนาสอบถามและตอบค�ำถามแบบเชื่อมโยงจะท�ำให้ผู้เรียนมอง
เห็นความเชื่อมต่อกันระหว่างการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้กับประสบการณ์ในชีวิตประจ�ำวันของผู้เรียน จะมอง
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เห็นความเป็นจริงในชีวิตของตนเองและถูกท้าทายให้คิดหาทางออก ให้โอกาสสร้างแนวความคิดหรือมุมมองใหม่ๆ ได้ร่วม
แบ่งปันความคิดเห็น ความกังวลในใจและประสบการณ์ของตนเองร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อย่างมีวิจารณญาณ น�ำไปสู่ความ
เข้าใจที่ลึกซึ้งและยังเป็นการส่งเสริมความคิดขั้นสูงและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดของผู้เรียนอีกด้วย ทั้งนี้ ครูหรือผู้สอน
จะต้องใช้เทคนิคการตั้งค�ำถามให้ผู้เรียนได้สะท้อน เชื่อมโยง ปรับใช้ ในเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตและการพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้เรียนในด้านบวก

1-612101014.indd 42

19/6/2561 10:03:33

43
ใบกิจกรรมที่ ๑
การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู, สาระการเรียนรู, ตัวชี้วัดและวิเคราะหคุณภาพผูเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
คําชี้แจง : ครูเขากลุมตามระดับชั้นที่ปฏิบัติการสอน แลวแสดงการวิเคราะหตัวชี้วัดวาผูเรียนรูอะไร ผูเรียนทํา
อะไรได และกําหดนกภาระงาน ลงในตาราง
สาระที่
มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
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ผูเรียนทําอะไรได
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หน่วยที่ ๒

การออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้

รหัสหลักสูตรระดับพื้นฐาน ๖๑๒๑๐๑๐๑๔
หน่วยพัฒนาครูศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ค�ำถามส�ำคัญประจ�ำหน่วย
คุณภาพของผู้เรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีกรอบแนวคิด การพัฒนาให้ผู้
เรียนเกิดเข้าใจเข้าใจการท�ำงานและปรับปรุงการท�ำงาน
แต่ละขั้นตอน มีทักษะการจัดการ เข้าใจความหมาย
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี เข้าใจหลักการแก้ปัญหา
เบื้องต้น เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพในประเด็นใดบ้าง
ครูจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไร ตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้
ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีปัญญา มีศักยภาพในการ
ศึกษาต่อและหรือประกอบอาชีพ

สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความ
สัมพันธ์กับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ในประเด็นการ
จัดท�ำค�ำอธิบายรายวิชา การจัดท�ำโครงสร้างรายวิชา การ
สร้างจุดประสงค์การเรียนรู้และการจัดท�ำแผนการจัดการ
เรียนรู้ หรือไม่ อย่างไร
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หน่วยที่ ๒
ความรูเรื่อง การออกแบบหนวยการจัดการเรียนรู
การจัดทําหนวยการเรียนรู
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานอยางแทจริง ทุกองคประกอบของหนวยการเรียนรูตอง
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด โดยครูตองเขาใจและสามารถวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัดถึง
สิ่งที่นักเรียนตองรูและปฏิบัติได
กระบวนการจัดทําหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุน สามารถปรับลําดับได
ตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง เปนสิ่งที่ผูเรียน
ตองรู ตองทําไดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค
๒. จัดกลุมสิ่งที่ผูเรียนตองรู และตองทําได (ความรู/ สาระการเรียนรู) ที่ใกลเคียงกัน เพื่อ
จัดทําเปนหนวยการเรียนรู ซึ่งในแตละกลุมสาระการเรียนรูจะแบงออกเปนหลายหนวย โดยทุกหนวยตองอิง
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
๓. นํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่จัดกลุมไวแลวมาวิเคราะหคําสําคัญ เพื่อกําหนด
สาระสําคัญ ความคิดรวบยอด ภาระงานและแนวการจัดกิจกรรม
๔. จัดทําโครงสรางรายวิชาตามที่ไดกําหนดหนวยการเรียนรูไวแลว โดยกําหนดเวลา
เรียน น้ําหนักคะแนนใหเหมาะสม สอดคลองกับเนื้อหาสาระในแตละหนวย
การออกแบบหนวยการเรียนรูแบบอิงมาตรฐานมีความยืดหยุนไมจําเปนวาตองเริ่มจากมาตรฐาน
กอนเสมอ และในกระบวนการแตละขั้นนั้น อาจไมจําเปนตองเรียงลําดับตามรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสมของแตละหัวเรื่องที่จะสอน แตตองสามารถบอกไดวา เมื่อเรียนจบหนวยการเรียนรูนั้น
แลวนักเรียนบรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดใด
องคประกอบของหนวยการเรียนรู
1) ชื่อหนวยการเรียนรู
2) มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
3) สาระการเรียนรู
3.1) สาระการเรียนรูแกนกลาง
1.เปาหมายการเรียนรู
3.2) สาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี)
4) สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
5) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
6) คุณลักษณะอันพึงประสงค
7) ชิ้นงาน/ ภาระงาน
2.หลักฐานการเรียนรู
8) การวัดผลและประเมินผล
9) กิจกรรมการเรียนรู
3.กิจกรรมการเรียนรู
10) เวลา
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ความหมายและลักษณะสําคัญ
1) ชื่อหนวยการเรียนรู
การกําหนดชื่อหนวยการเรียนรู ตองสะทอนใหเห็นถึงสาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญ
หลักในหนวยการเรียนรูนั้น ๆ ดังนั้นชื่อหนวยการเรียนรูควรมีลักษณะดังนี้
1.นาสนใจ อาจเปนประเด็นปญหา ขอคําถามหรือขอโตแยงที่สําคัญ
2.สอดคลองกับชีวิตประจําวันและสังคมของผูเรียน
3.เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
2) มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด ที่นํามาจัดทําหนวยการเรียนรูตองมีความสอดคลองสัมพันธ
กันและนํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันได ตัวชี้วัดที่นํามาจัดกิจกรรมรวมกันอาจมาจาก กลุมสาระ การเรียนรู
เดียวกัน หรือตางกลุมสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด บางตัวอาจตองฝกซ้ํา เพื่อใหเกิดความชํานาญ
จึงสามารถกําหนดไวไดมากกวาหนึ่งหนวยการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนา ตามมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด
3) สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอดไดจากการวิเคราะหแกนความรูแตละมาตรฐานการเรียนรู/
ตัวชี้วัด รวมถึงสาระการเรียนรูที่ผูเรียนจะไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด ใน
หนวยการเรียนรูนั้นๆ
4) สาระการเรียนรู
สาระการเรียนรูที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามตัวชี้วัด ประกอบดวย
สาระการเรียนรูแกนกลางและสาระการเรียนรูทองถิ่น (ถามี)
5) สมรรถนะสําคัญของผูเรียน(ทักษะการคิด)
วิเคราะหไดจากตัวชี้วัดแตละตัวซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการคิด
ไปสูการสรางชิ้นงาน/ภาระงาน ไดสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัด
6) คุณลักษณะอันพึงประสงค
วิเคราะหไดจากคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตรแกนกลางฯ เขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
7) ชิน้ งาน/ภาระงาน
ชิ้นงาน/ภาระงานที่กําหนดตองสะทอนถึงความสามารถของผูเรียนจากการใชความรู
และทักษะการคิดที่กําหนดไวซึ่งสอดคลองตามตัวชี้วัด
ชิ้นงานหรือภาระงาน อาจเปนสิ่งที่ครูกําหนดให หรือครูและผูเรียนรวมกันกําหนดขึ้น
เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในแตละหนวยการเรียนรู ชิ้นงาน/ภาระงานตองแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ
ในการเรียนรูของผูเรียน และเปนรองรอยหลักฐานแสดงวาผูเรียนมีความรูและทักษะถึงมาตรฐานการเรียนรูที่
กําหนดไวในหนวยการเรียนรูชิ้นงาน/ภาระงานอาจจะเกิดขึ้นไดในระหวางการจัดการเรียนการสอน และชิ้นงาน/
ภาระงานรวบยอดที่แสดงใหเห็นวาผูเรียนไดนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนรูในหนวย การเรียนรูนั้นออกมา
ใชอยางเปนรูปธรรม
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ชิ้นงาน เชนรายงาน เรียงความ จดหมาย โคลงกลอน หนังสือเลมเล็ก แผนภาพ แผนผัง
แผนภูมิ ภาพวาด กราฟ ตาราง งานประดิษฐ งานแสดงนิทรรศการ หุนจําลอง แฟมสะสมงาน ฯลฯ
ภาระงาน เชน การพูด/รายงานปากเปลา การอภิปราย การอาน กลาวรายงาน โตวาที
รองเพลง เลนดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายฯลฯ
งานที่มีลักษณะผสมผสานกันระหวางชิ้นงาน/ภาระงาน เชน โครงงาน การทดลอง
การสาธิต ละคร วีดีทัศน ฯลฯ
8) การวัดและประเมินผล
การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล ควรกําหนดการวัดและประเมินผลทั้งในระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู แตตองแสดงถึงความรูความสามารถตามมาตรฐาน
การเรียนรู/ ตัวชี้วัด และสามารถนําไปกําหนด ชิ้นงาน/ภาระงาน เพื่อการวัดและประเมินผลได
9) กิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรูเปนการนําเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู ซึ่งจะนําผูเรียนไปสูการสราง
ชิ้นงาน/ภาระงาน และสอดแทรกดวยการใชทักษะการคิด กระบวนการตามธรรมชาติวิชาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคที่กําหนดไวในหนวยการเรียนรู
10) เวลา
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรูจะตองวิเคราะหความ
เหมาะสม กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับจํานวนมาตรฐานการเรียนรู/ ตัวชี้วัดที่ปรากฏ
ในหนวยการเรียนรูจากโครงสรางรายวิชา
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ใบความรูที่ ๑
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง
สาระที่ ๑การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ชัน้

ตัวชี้วัด

ป.1 ๑. บอกวิธีการทํางานเพื่อ
ชวยเหลือตนเอง
๒. ใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมืองาย ๆ ในการทํางาน
อยางปลอดภัย
๓. ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง
อยางกระตือรือรนและตรงเวลา

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองเชน การแตงกาย การเก็บของใช
การหยิบจับและใชของใชสวนตัว การจัดโตะ ตู ชั้น
• การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมืองาย ๆ ในการทํางาน
อยางปลอดภัย เชนการทําความคุนเคยการใชเครื่องมือ การรดน้ํา
ตนไม การถอนและเก็บวัชพืช การพับกระดาษเปนของเลน
• ความกระตือรือรนและตรงเวลาเปนลักษณะนิสัยในการทํางาน

ป.2 ๑. บอกวิธีการและประโยชน
• การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเองและครอบครัว เชน บทบาทและ
การทํางาน เพื่อชวยเหลือตนเอง
หนาที่ของสมาชิกในบาน การจัดวาง เก็บเสื้อผา รองเทา การ
และครอบครัว
ชวยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร- การกวาดบาน การลาง
จาน
๒. ใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ •การใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ เชน การเพาะเมล็ด การดูแล
ในการทํางานอยางเหมาะสมกับ แปลงเพาะกลา การทําของเลน การประดิษฐของใชสวนตัว
งาน และประหยัด
๓. ทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง
และครอบครัวอยางปลอดภัย
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สาระที่ ๑การดํารงชีวิตและครอบครัว(ตอ)
มาตรฐานง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ชัน้

ตัวชี้วัด

ป.3 ๑. อธิบายวิธีการและประโยชน
การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง
ครอบครัวและสวนรวม

สาระการเรียนรูแกนกลาง
• การทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และ สวนรวม เชน
การเลือกใชเสื้อผาการดูแลรักษาเสื้อผา การทําความสะอาดบาน
การทําความสะอาดและจัดตกแตงหองเรียน

๒. ใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ •การใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเชนการปลูกผักสวนครัว การ
ตรงกับลักษณะงาน
บํารุงรักษาของเลน การซอมแซมของใชสวนตัว การประดิษฐของใชใน
โอกาสตางๆ โดยใชวัสดุ และวัสดุเหลือใชในทองถิ่น
๓. ทํางานอยางเปนขั้นตอน
ตามกระบวนการทํางาน
ดวยความ
สะอาด ความรอบคอบ และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

• การทํางานอยางเปนขั้นตอนตามกระบวนการทํางานดวยความ
สะอาด รอบคอบ และอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยในการทํางาน

ป.4 ๑. อธิบายเหตุผลในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมาย

• การทํางาน เชน การดูแลรักษาของใชสวนตัวการจัดตูเสื้อผาโตะ
เขียนหนังสือและ กระเปานักเรียน การปลูกไมดอกหรือ
ไม
ประดับ การซอมแซมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ การประดิษฐของ
ใช ของตกแตจง ากใบตอง และกระดาษ การจัดเก็บเอกสารสวนตัว

๒. ทํางานบรรลุเปาหมายที่วาง
ไว อยางเปนขั้นตอน ดวยความ
ขยัน อดทนรับผิดชอบและ
ซื่อสัตย
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทํางาน

• ความขยัน อดทน รับผิดชอบและซื่อสัตย เปนคุณธรรมในการ
ทํางาน
• มารยาทในการปฏิบัติตนเชน การตอนรับบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง ในโอกาสตาง ๆการรับประทานอาหาร การใชหองเรียน
หองน้ํา และหองสวม

๔.ใชพลังงานและทรัพยากร
ในการทํางานอยางประหยัด และ
• การใชพลังงานและทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคาเปน
คุมคา
คุณธรรมในการทํางาน
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สาระที่ ๑การดํารงชีวิตและครอบครัว(ตอ)
มาตรฐานง ๑. ๑ เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู
มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว
ชัน้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.5 ๑. อธิบายเหตุผลการทํางานแต
ละขั้นตอนถูกตองตาม
กระบวนการทํางาน

• ขั้นตอนการทํางาน เชนการซอมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับ
เสื้อผา การปลูกพืชการทําบัญชีครัวเรือน

ป.6 ๑.อภิปรายแนวทางในการ
ทํางานและปรับปรุงการทํางาน
แตละขั้นตอน

•การทํางานและการปรับปรุงการทํางาน เชน การดูแลรักษาสมบัติ
ภายในบานการปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ หรือ ปลูกผักหรือเลี้ยง
ปลาสวยงามการบันทึกรายรับ – รายจายของหองเรียน การจัดเก็บ
เอกสารการเงิน

• การจัดการในการทํางานเชน การจัดโตะอาหารตูอาหาร ตูเย็น
๒. ใชทักษะการจัดการในการ
และหองครัวการทําความสะอาดหองน้ําและหองสวม การซอมแซม
ทํางาน อยางเปนระบบ ประณีต อุปกรณของใชในบาน การประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุเหลือ
และมีความคิดสรางสรรค
ใชที่มีอยูในทองถิ่น การจัดเก็บเอกสารสําคัญ การดูแลรักษาและใช
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาทใน สมบัติสวนตัวสมาชิกในครอบครัว และสวนรวม
การทํางานกับสมาชิกใน
•มารยาทเชน การทํางานกับสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัว
•การมีจิตสํานึกในการใชพลังงานและทรัพยากรอยาง ประหยัดและ
๔.มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน คุมคาเปนคุณธรรมในการทํางาน
และทรัพยากรอยางประหยัดและ
คุมคา

๒. ใชทักษะการจัดการในการ
ทํางาน และมีทักษะการทํางาน
รวมกัน
๓. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท
ในการทํางานกับครอบครัวและ
ผูอื่น
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สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐานง ๒. ๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
สิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ชัน้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป. ๑

-

-

ป.2

๑. บอกประโยชนของสิ่งของเครื่องใช
ในชีวิตประจําวัน

•สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ถูกสรางมาใหมี รูปราง
ที่แตกตางกันตามหนาที่ใชสอย เชน แปรงสีฟนหมอหุง
ขาว กรรไกร ปากกา ดินสอ เปนตนซึ่งมีประโยชนใน
การทําใหความเปนอยูของมนุษยดีขึ้น
ทํา
กิจกรรมตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น

๒. สรางของเลนของใชอยางงาย โดย
กําหนดปญหาหรือความตองการ
รวบรวมขอมูล ออกแบบ โดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง ๒ มิติ ลงมือ
สราง และประเมินผล

•การสรางของเลน หรือของใชอยางเปนขั้นตอน
ตั้งแต
กําหนดปญหา หรือ ความตองการ รวบรวมขอมูล
ออกแบบ โดยถายทอดความคิด เปนภาพราง ๒ มิติ
กอนลงมือสราง และประเมินผลทําใหผูเรียนทํางาน
อยางเปนกระบวนการภาพราง ๒ มิติ หรือ ภาพ ๒
มิติ ประกอบดวย ดานกวาง และดานยาว

๓. นําความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณ
เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกตใชใน การ •การใชอุปกรณ เครื่องมือ เชน กรรไกร ไมบรรทัด
สรางของเลนของใชอยางงาย
ควรใชใหเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการ
ทํางาน หากนํามาใช โดยขาดความระมัดระวัง ไมรู
วิธีการใชที่ถูกตอง จะทําใหเกิดอันตรายตอตนเองและ
ความเสียหายกับชิ้นงานที่ทํา ดังนั้น การใชอุปกรณ
เครื่องมือที่ถูกวิธี จะทําใหเกิดความปลอดภัยในการ
ทํางาน
๔. มีความคิดสรางสรรคอยางนอย
• ความคิดสรางสรรคมี ๔ ลักษณะ ประกอบดวย
๑ ลักษณะ ในการแกปญหาหรือสนอง
ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความ
ความตองการ
ยืดหยุนในการคิด และความคิดละเอียดลออ
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53
สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี(ตอ)
มาตรฐานง ๒. ๑ เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
สิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ชัน้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

•การสรางของเลน หรือของใชอยางเปนขั้นตอนตั้งแต กําหนด
ปญหา หรือความตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพราง ๒ มิติ กอนลงมือสราง และ
ประเมินผลทําใหผูเรียนทํางานอยางเปนกระบวนการภาพ
ราง ๒ มิติ หรือภาพ ๒ มิติ ประกอบดวย ดานกวาง และ
ดานยาวเปนการถายทอดความคิดหรือจินตนาการ•การ
เลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรคเปนการเลือกสิ่งของ
๒. เลือกใชสิ่งของเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
เครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม• การนํา
สิ่งของเครื่องใชกลับมาใชซ้ําเปนสวนหนึ่ง
ของ
๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใชดวย
เทคโนโลยีสะอาด
การนํากลับมาใชซ้ํา
ป.4
ป.3

๑. สรางของเลนของใชอยางงาย
โดยกําหนด ปญหาหรือความ
ตองการ รวบรวมขอมูล ออกแบบ
โดยถายทอดความคิดเปนภาพราง
๒ มิติ ลงมือสราง และประเมินผล

ป.5 ๑. อธิบายความหมายและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

๒. สรางสิ่งของเครื่องใชตามความ
สนใจอยางปลอดภัย โดยกําหนด
ปญหาหรือความตองการ รวบรวม
ขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
ถายทอดความคิดเปนภาพราง ๓
มิติ ลงมือสราง และประเมินผล
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•ความหมายของเทคโนโลยี คือการนําความรู ทักษะ และ
ทรัพยากรมาสรางสิ่งของเครื่องใช ผลิตภัณฑหรือวิธีการ
โดยผานกระบวนการเพื่อแกปญหา สนองความตองการหรือ
เพิ่มความสามารถในการทํางานของมนุษยเทคโนโลยีมีที่มาที่
แตกตางกันและมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เรียกวาวิวัฒนาการการศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนา• การสรางสิ่งของเครื่องใชอยางเปนขั้นตอน
ตั้งแตกําหนดปญหาหรือความตองการ รวบรวมขอมูล เลือก
วิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปนภาพราง ๓ มิติ
กอนลงมือสราง และประเมินผลทําใหผูเรียนทํางานอยาง
เปนกระบวนการภาพราง ๓ มิติหรือภาพสวนหนึ่งของ ๓ มิติ
ประกอบดวย ดานกวาง ดานยาว และดานสูง เปนการ
ถายทอดความคิดหรือจินตนาการ
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สาระที่ ๒การออกแบบและเทคโนโลยี (ตอ)
มาตรฐานง ๒. ๑เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของเครื่องใช หรือวิธีการ
ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
สิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการจัด การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ชัน้

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง

ป.5 ๓. นําความรูและทักษะการสราง
•ความรูที่ใชในการสรางชิ้นงาน ตองอาศัยความรู
ชิ้นงานไปประยุกตในการสรางสิ่งของ ที่ เกี่ยวของกับชิ้นงานอื่นอีก เชน กลไกและการควบคุมไฟฟา
เครื่องใช
– อิเล็กทรอนิกส ทักษะการสรางชิ้นงาน เปนการฝกฝนในการ
๔. มีความคิดสรางสรรคอยางนอย ใช อุปกรณ เครื่องมือ สรางชิ้นงานจนสามารถปฏิบัติงานได
อยางคลองแคลว รวดเร็ว และถูกตองตามแบบที่กําหนด เชน
๒ลักษณะ ในการแกปญหาหรือ
ทักษะการวัดขนาด การทําเครื่องหมาย•ความคิดสรางสรรคมี
สนองความตองการ
๔ลักษณะ ประกอบดวยความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด
๕. เลือกใชเทคโนโลยีใน
ความยืดหยุน ในการคิด และความคิดละเอียดลออ
• การ
ชีวิตประจําวันอยางสรางสรรคตอ
เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคโดยหมุนเวียน กลับมาใช
ชีวิต สังคม และมี
การจัดการ ใหมทางพลังงาน เรียกวาพลังงานหมุนเวียน• การจัดการ
สิ่งของเครื่องใชดวยการแปรรูป
สิ่งของเครื่องใชดวยการแปรรูปแลวนํากลับมาใชใหม เปนสวน
แลวนํากลับมาใชใหม
หนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

ป.6

•ระบบเทคโนโลยีประกอบดวย ตัวปอน(Input) กระบวนการ
(Process) และผลลัพธ(Output)• การสรางสิ่งของเครื่องใช
๒. สรางสิ่งของเครื่องใชตามความ อยางเปนขั้นตอนตั้งแตกําหนดปญหา หรือความตองการ
รวบรวมขอมูลเลือกวิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิดเปน
สนใจ อยางปลอดภัย โดยกําหนด
ภาพราง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด กอนลงมือสราง และ
ปญหาหรือความตองการ รวบรวม
ประเมินผลทําใหผูเรียนทํางานอยางเปนกระบวนการภาพราง
ขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย
๓ มิติ ประกอบดวย ดานกวาง ดานยาว และดานสูง เปน
ถายทอดความคิดเปนภาพราง ๓
มิติ หรือแผนที่ความคิด ลงมือสราง การถายทอดความคิดหรือ จินตนาการแผนที่ความคิด เปนการ
ลําดับความคิดใหเห็นเปนขั้นตอน และเปนการถายทอด
และ ประเมินผล
ความคิดหรือจินตนาการรูปแบบหนึ่งความรูที่ใชในการสราง
๓. นําความรูและทักษะการสราง
ชิ้นงานตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของกับชิ้นงานอื่นอีก เชน กลไก
ชิ้นงานไป ประยุกตในการสราง
และการควบคุมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส
สิ่งของเครื่องใช
๑. อธิบายสวนประกอบของระบบ
เทคโนโลยี

ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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55
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรฐาน ง ๓.๑ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
หมายเหตุ สาระที่ ๘ เทคโนโลยีมาตรฐาน ว ๘.๒ เขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิต
จริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู การทํางาน และการ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทันและมีจริยธรรม
(ใชในชั้นประถมศึกษาปที่ 1,4และมัธยมศึกษาปที่ 1)
ชัน้
ป.1

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
๑. บอกขอมูลที่สนใจและแหลงขอมูลที่ • ขอมูลของสิ่งที่สนใจอาจเปนขอมูลเกี่ยวกับ บุคคล
อยูใกลตัว
สัตว สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณตางๆ
• แหลงขอมูลที่อยูใกลตัว เชน บาน หองสมุด
ผูปกครอง ครู หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน
• อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร
วิทยุ โทรทัศน กลองดิจิตัลโทรศัพทมือถือ
๒. บอกประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยี • ประโยชนของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเชน
สารสนเทศ
ใชในการเรียน ใชวาดภาพใชติดตอสื่อสาร

ป.2

๑. บอกประโยชนของขอมูลและ
รวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ที่เชื่อถือได

๒. บอกประโยชนและการรักษา
แหลงขอมูล
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• ขอมูลบางอยางมีประโยชนในการดําเนินชีวิต
ตองพิจารณากอนนําไปใช แหลงขอมูลที่เชื่อถือได
เปนแหลงขอมูลที่มีการรวบรวมขอมูลอยางมี
หลักเกณฑ มีเหตุผลและมีการอางอิง เชน
- แหลงขอมูลของทางราชการ
- แหลงขอมูลในทองถิ่น จากผูเชี่ยวชาญ
มีประสบการณตรง และศึกษาในเรื่องนั้น ๆ
การรวบรวมขอมูลที่สนใจจากแหลงขอมูลหลายแหลง
ที่เชื่อถือได ชวยใหไดขอมูลที่ถูกตอง และสมบูรณมากขึ้น
• ประโยชนของแหลงขอมูล การรักษาแหลงขอมูลเปน
การรักษาสภาพของแหลงขอมูลใหคงอยูและใชงานไดนานๆ
เชน ไมขีดเขียนตามสถานที่ตางๆ ปฏิบัติตามระเบียบการ
ใชแหลงขอมูล และไมทําใหแหลงขอมูลเกิดความชํารุด
เสียหาย
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56
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ตอ)
มาตรฐาน ง ๓. ๑ เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ชัน้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.2 ๓. บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณ
• คอมพิวเตอรประกอบดวยหนวยรับเขา หนวย
พื้นฐานที่เปนสวนประกอบหลักของ
ประมวลผล หนวยสงออกซึ่งการประมวลผลเปนการ
คอมพิวเตอร
กระทํา(คํานวณ เปรียบเทียบ) กับขอมูลที่รับเขามา
อุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร มีดังนี้ เมาส ทําหนาที่ เลื่อนตัวชี้และ
คลิกคําสั่ง แผงแปนอักขระ ทําหนาที่รับขอความ
ป.3 ๑. คนหาขอมูลอยางมีขั้นตอน และ
• ขั้นตอนการคนหาขอมูล ประกอบดวย การกําหนด
นําเสนอขอมูลในลักษณะตาง ๆ
หัวขอที่ตองการคนหา การเลือกแหลงขอมูล
การเตรียมอุปกรณ การคนหาและรวบรวมขอมูล
การพิจารณา การสรุปผล การนําเสนอขอมูลสามารถทํา
ไดหลายลักษณะตามความเหมาะสม เชน นําเสนอหนา
ชั้นเรียนจัดทําเอกสารรายงาน จัดทําปายประกาศ
จัดทําสื่อนําเสนอดวยคอมพิวเตอร
๒. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ
• วิธีดูแลและรักษาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใชงาน
- ปฏิบัติตามระเบียบการใชและการดูแลรักษา
ป.4 ๑. บอกชื่อและหนาที่ของอุปกรณ
• อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลองดิจิตัล ทําหนาที่บันทึกภาพ
- สแกนเนอร ทําหนาที่ สแกนขอความหรือภาพ
ที่อยูในรูปสิ่งพิมพใหอยูในรูปขอมูลดิจิตัล
- แผนซีดี ทําหนาที่เก็บขอมูล
• หลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร มีดังนี้
๒. บอกหลักการทํางานเบื้องตนของ
รับขอมูลเขาโดยผานหนวยรับเขาแลวสงขอมูลไป
คอมพิวเตอร
จัดเก็บไวยังหนวยความจํา จากนั้นสงขอมูลไปยัง
หนวยประมวลผลเพื่อผานกระบวนการคํานวณและ
เปรียบเทียบใหไดผลลัพธตามตองการ ผลลัพธ ที่ได
จะถูกสงไปยังหนวยแสดงผล
๓. บอกประโยชนและโทษจากการใช
• การจัดประเภทของอุปกรณคอมพิวเตอรตามหลักการ
งานคอมพิวเตอร
ทํางานเบื้องตน เชน
- อุปกรณรับขอมูล เชน เมาส แผงแปนอักขระ
- อุปกรณประมวลผล ไดแก ซีพียู
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57
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ตอ)
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ชัน้
ป.4
(ตอ)

ป.5

1-612101014.indd 57

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรูแกนกลาง
- อุปกรณแสดงผล เชน จอภาพ ลําโพง เครื่องพิม
• ประโยชนจากการใชงานคอมพิวเตอร
ใชสรางงาน เชน จัดทํารายงาน สรางงาน นําเสน
ความรู เชน สง e-mail
๔. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ • ประเภทของซอฟตแวร ไดแก ซอฟตแวรระบบ และ
การทํางาน
ซอฟตแวรประยุกต
• การใชงานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเบื้องตนเชน
การสราง ลบ เปลี่ยนชื่อ ยายแฟมและโฟลเดอร
• การใชโปรแกรมกราฟกขั้นพื้นฐาน เชน การวาดภาพ
การระบายสี การพิมพขอความ
๕. สรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ
• การสรางภาพหรือชิ้นงานโดยใชโปรแกรมกราฟก เชน
โดยใชโปรแกรมกราฟกดวยความ
การวาดภาพประกอบการเลานิทาน โดยไมคัดลอก
รับผิดชอบ
ผลงานผูอื่น ใชคําสุภาพและไมสรางความเสียหายตอ
ผูอื่น
๑. คนหา รวบรวมขอมูลที่สนใจ และ • การดําเนินการเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค
มีขั้นตอนดังนี้
เปนประโยชนจากแหลงขอมูลตาง ๆ
- กําหนดวัตถุประสงคและความตองการ
ที่เชื่อถือไดตรงตามวัตถุประสงค
ของสิ่งที่สนใจ เพื่อกําหนดขอมูลที่ตองการคนหา
- วางแผนและพิจารณาเลือกแหลงขอมูลที่มี
ความนาเชื่อถือ
- กําหนดหัวขอของขอมูลที่ตองการคนหา
เตรียมอุปกรณที่ตองใชในการคนหา บันทึก และ
เก็บขอมูลคนหาและรวบรวมขอมูล
- พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ
- สรุปผลและจัดทํารายงานโดยมีการอางอิง
แหลงขอมูล เก็บรักษาขอมูลใหพรอมใชงานตอไป
๒. สรางงานเอกสารเพื่อใชประโยชนใน • การใชซอฟตแวรประมวลคําขั้นพื้นฐาน เชน การสราง
ชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ
เอกสารใหม การตกแตง เอกสารการบันทึกงาน
เอกสารการสรางงานเอกสาร เชน บัตรอวยพร ใบ
ประกาศ รายงาน โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล ใชคํา
สุภาพ และ ไมกอใหเกิดความเสียหายตอผูอื่น
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58
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ตอ)
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ชัน้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป6 ๑. บอกหลักการเบื้องตนของการ • หลักการเบื้องตนของการแกปญหา
- พิจารณาปญหา
แกปญหา
- วางแผนแกปญหา
- แกปญหา
- ตรวจสอบและปรับปรุง
๒. ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล

• การใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล เชน คนหา
ขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร คนหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต คนหาขอมูลจากซีดีรอม

๓. เก็บรักษาขอมูลที่เปนประโยชนใน • การเก็บรักษาขอมูลในรูปแบบตางๆ
- สําเนาถาวร เชน เอกสาร แฟมสะสมงาน
รูปแบบตางๆ
- สื่อบันทึก เชน เทป แผนบันทึก ซีดีรอม
หนวยความจําแบบแฟลช
๔.นําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
โดยเลือกใชซอฟตแวรประยุกต

๕. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทําใน
ชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึก
และความรับผิดชอบ
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• การจัดทําขอมูลเพื่อการนําเสนอตองพิจารณา
รูปแบบของขอมูลใหเหมาะสมกับการสื่อความหมายที่
เขาใจงายและชัดเจน เชน กราฟ ตาราง แผนภาพ
รูปภาพ
• การใชซอฟตแวรนําเสนอ เชน การสรางสไลด การ
ตกแตงสไลด การกําหนดเทคนิคพิเศษในการนําเสนอ
• การเลือกใชซอฟตแวรประยุกตใหเหมาะสมกับรูปแบบ
การนําเสนอ เชน นําเสนอรายงานเอกสารโดยใช
ซอฟตแวรประมวลคํา นําเสนอแบบบรรยายโดยใช
ซอฟตแวรนําเสนอ
• การสรางชิ้นงานตองมีการวางแผนงานและการ
ออกแบบอยางสรางสรรค
• การสรางชิ้นงานตองใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงาน
เชน แผนพับ ปายประกาศ เอกสารแนะนําชิ้นงาน
สไลดนําเสนอขอมูล โดยมีการอางอิงแหลงขอมูล ใช
ทรัพยากรอยางคุมคา ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชคําสุภาพ
และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น
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59
สาระที่ ๔การอาชีพ
มาตรฐานง ๔. ๑เขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีประสบการณ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ชัน้
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรูแกนกลาง
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4 ๑. อธิบายความหมายและความสําคัญ • ความหมายและความสําคัญของอาชีพในทองถิ่น
ของอาชีพ
ป.5 ๑. สํารวจขอมูลที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ • อาชีพตาง ๆ ในชุมชน
ในชุมชน
- คาขาย
- เกษตรกรรม
- รับจาง
- รับราชการ พนักงานของรัฐ
- อาชีพอิสระ
๒. ระบุความแตกตางของอาชีพ
• ความแตกตางของอาชีพ
- รายได
- ลักษณะงาน
- ประเภทกิจการ
• ขอควรคํานึงเกี่ยวกับอาชีพ
- ทํางานไมเปนเวลา
- การยอมรับนับถือจากสังคม
- มีความเสี่ยงตอชีวิตสูง
ป.6 ๑. สํารวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือ • การสํารวจตนเอง
อาชีพ
- ความสนใจ ความสามารถและทักษะในอาชีพ
๒. ระบุความรู ความสามารถ และ • คุณธรรมในการประกอบอาชีพเชน
คุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพที่สนใจ
- ความซื่อสัตย
- ความขยัน อดทน
- ความยุติธรรม
- ความรับผิดชอบ

1-612101014.indd 59

19/6/2561 10:03:41

60
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่

ง ๑.๑ ป. ๑/๑ ป. ๑/๓

เวลา
(ชัว่ โมง)
๑0

น้ําหนัก
คะแนน
20

เรียนรูการทํางาน
-งานบาน -งานเกษตร -งานประดิษฐ
กาวทันโลก

ง ๑.๑ ป. ๑/๒ ป. ๑/๓

๑8

๓๐

ง ๓.๑ ป. ๑/๑

๑0

20

-ขอมูลนารู - เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว 8.2
1
1
40

10
20
100

ชื่อหนวยการเรียนรู

1. ชีวติ สุขสันต
- หนูทําได
– รูจักใชของใชสวนตัว
– จัดเก็บนะหนูดูงามตา
2.
๓.

สอบกลางป
สอบปลายป
รวมตลอดป
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61
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่
1.

ชื่อหนวยการเรียนรู

เวลา
(ชัว่ โมง)
๖

น้ําหนัก
คะแนน
15

8

15

ง ๒.๑ ป. ๒/๑

๔

๑๐

ง ๒.๑ ป. ๒/๒ ป. ๒/๓
ป. ๒/๔

๑๐

15

ง ๓.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๒

๕

5

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

บานแสนสุขการทํางานเพื่อชวยเหลือตนเอง ง ๑.๑ ป. ๒/๑ ป. ๒/๓
และ ครอบครัว บทบาทและหนาที่ของ
สมาชิก ในบานการจัดวาง เก็บเสื้อผา รองเทา
การชวยเหลือครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร
การกวาดบานการลางจาน

2. ใชเครื่องมือถูกลักษณะงาน

ง ๑.๑ ป. ๒/๒ ป. ๒/๓

การใชวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ
การเพาะเมล็ด การดูแลแปลงเพาะกลา
การทําของเลน การประดิษฐของใชสวนตัว
๓. ประโยชนของใชในชีวติ
ประโยชนของสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
ของใชในชีวิตประจําวัน เชน แปรงสีฟน
หมอหุงขาว กรรไกร ปากกา ดินสอ
๔.

ผลิตงานไดตามขั้นตอน
การสรางของเลนของใชงาย ๆ การกําหนด
ปญหา หรือความตองการ การรวบรวมขอมูล
การออกแบบเปนภาพราง ๒ มิติ หรือ ภาพ ๒
มิติ การสรางงาน และประเมินผล

5 ขอมูลจากแหลงขอมูลเพิ่มพูนปญญาความหมายของขอมูล–ประเภทของขอมูลประโยชนของขอมูล-การรวบรวมขอมูล-การ
จัดเก็บขอมูล-ประโยชนของแหลงขอมูลและ
เกณฑการพิจารณาแหลงขอมูลที่เชื่อถือได-การ
รักษาแหลงขอมูลและประโยชนของการรักษา
แหลงขอมูล
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62
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ)
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

6 รูจักอุปกรณคอมพิวเตอร

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
ง ๓.๑ ป. ๒/๓

เวลา
(ชัว่ โมง)
๕

น้ําหนัก
คะแนน
๑๐

1
1
40

10
20
100

ชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐาน
คอมพิวเตอรสวนประกอบของคอมพิวเตอร
หนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปนสวนประกอบ
หลักของคอมพิวเตอร
สอบกลางป
สอบปลายป
รวมตลอดป

(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่
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ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

1.

การทํางานสรางสรรคสวนรวม การทํางานเพื่อ ง ๑.๑ ป. ๓/๑ ป. ๓/๓
ชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และสวนรวม การ
เลือกใชเสื้อผา การดูแลรักษาเสื้อผา การทํา
ความสะอาดบาน การทําความสะอาดและจัด
ตกแตงหองเรียน

2.

ใชวัสดุ อุปกรณไดเหมาะกับงาน การใชวัสดุ ง ๑.๑ ป. ๓/๒ ป. ๓/๓
อุปกรณ และเครื่องมือ การปลูกผักสวนครัว
การบํารุงรักษาของเลนการซอมแซมของใช
สวนตัว การประดิษฐของใชในโอกาสตาง ๆ
โดยใชวัสดุในทองถิ่น

เวลา
(ชัว่ โมง)
๕

น้ําหนัก
คะแนน
10

๑2

20
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63
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ตอ)
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

๓.

ของเลนของใชสรางไดตามหลัก การสรางของ ง ๒.๑ ป. ๓/๑
เลนของใชอยางงาย การกําหนดปญหา หรือ
ความตองการ การรวบรวมขอมูล การออกแบบ
เปนภาพราง ๒ มิติหรือภาพ ๓ มิติการสราง
งาน และประเมินผล การใชเทคโนโลยีภูมิ
ปญญาทองถิ่น

๔.

สิ่งของเครื่องใชเลือกไดสรางสรรค เลือกใช ง ๒.๑ ป. ๓/๒ ป. ๓/๓
สิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันอยางสรางสรรค
การเลือกสิ่งของเครื่องใชที่เปนมิตรกับชีวิต
สังคม สิ่งแวดลอม การนําสิ่งของเครื่องใช
กลับมาใชซ้ํา

5 กาวไกลกับ TI

ง ๓.๑ ป. ๓/๑ ป. ๓/๒

เวลา
(ชัว่ โมง)
๑๐

น้ําหนัก
คะแนน
20

6

๑๐

๕

๑๐

1
1
40

10
20
100

- รอบรูขอมูล
- อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบกลางป
สอบปลายป
รวมตลอดป
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64
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 8๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

เวลา น้ําหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
๓2
3๐

1

เหตุผลดีมีคุณธรรมทํางานได สื่อสารและทํางาน ง ๑.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒
ใหบรรลุ เปาหมายที่วางไวตามขั้นตอน
ป. ๔/๔
การบวนการทํางานเกี่ยวกับ การดูแลรักษาของใช
สวนตัว การจัดตูเสื้อผา โตะเขียนหนังสือ และ
กระเปานักเรียน การปลูกไมดอก หรือ ไมประดับ
การซอมแซมวัสดุ อุปกรณ และ เครื่องมือ
การประดิษฐของใช ของตกแตงจากใบตอง และ
กระดาษ การจัดเก็บเอกสารสวนตัว คุณธรรมใน
การทํางานใหบรรลุเปาหมายการใชพลังงานและ
ทรัพยากร ในการทํางานคุมคา

2

มารยาทงามตามหลักการมารยาทในการปฏิบัติ ง ๑.๑ ป. ๔/๓
ตน การตอนรับบิดามารดา หรือ ผูปกครองใน
โอกาสตาง ๆ การรับประทานอาหาร การใช
หองเรียน หองน้ํา และ หองสวม

๕

5

3

อาชีพนั้นสําคัญไฉนความหมายและความสําคัญ ง ๔.๑ ป. ๔/๑
ของอาชีพในทองถิ่น

5

5

4

เรียนรูสื่อสารผานเทคโนโลยีชื่อและหนาที่ของ ง ๓.๑ ป. ๔/๑ ป. ๔/๒
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทํางานเบื้องตนของ
ป. ๔/๓ ป. ๔/๔
คอมพิวเตอร การจัดประเภทของอุปกรณ
คอมพิวเตอร ประโยชนจากการใชงาน คอมพิวเตอร ป. ๔/๕
โทษจากการใชงานคอมพิวเตอร ประเภทของ
ซอฟตแวร การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การใช
โปรแกรมกราฟกขั้นพื้นฐาน การสรางภาพหรือ
ชิ้นงานโดยใชโปรแกรมกราฟก

๓6

3๐

1
1
80

10
20
100

สอบกลางป
สอบปลายป
รวมตลอดป
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65
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
ลําดับที่
1

ชื่อหนวยการเรียนรู

สื่อสารขั้นตอนการทํางานสื่อสารการทํางานตาม ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒
ขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับ การซอมแซม ซัก
ป. ๕/๓ป. ๕/๔
ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผา การปลูกพืช - การ
ทําบัญชีครัวเรือน

เวลา น้ําหนัก
(ชัว่ โมง) คะแนน
8
๑๐

2 จัดระบบงานอยางสรางสรรค ทักษะการจัดการ ง ๑.๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๔
ในการทํางาน การจัดโตะอาหาร ตูอาหาร ตูเย็น
และหองครัวการทําความสะอาดหองน้ํา หองสวม
การซอมแซมอุปกรณของใชในบาน การประดิษฐ
ของใช ของตกแตง จากวัสดุเหลือใชในทองถิ่น
การจัดเก็บเอกสารสําคัญ การดูแลรักษาและใช
สมบัติ สวนตัว สมาชิกในครอบครัว สวนรวม
มารยาทในการทํางาน

๒๐

2๐

3 ความสําคัญของเทคโนโลยี ความหมายของ
ง ๒.๑ ป. ๕/๑ ป.๕/๒
เทคโนโลยี วิวัฒนาการของเทคโนโลยี การสราง
ป. ๕/๓ ป. ๕/๔ ป. ๕/๕
สิ่งของเครื่องใชตาม กระบวนการเทคโนโลยี การใช
เทคโนโลยีที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น การนําความรู
และทักษะการสรางชิ้นงานไปประยุกตใชในการ
ทํางาน การเลือกใชเทคโนโลยีอยาง สรางสรรค การแปรรูปสิ่งของเครื่องใชแลวนํากลับมาใชใหม

๑0

10

4 สํารวจอาชีพที่มีในชุมชน การสํารวจอาชีพใน
ชุมชน ความแตกตางของอาชีพ

ง ๔.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒

๕

๑๐

ขอมูลหลากหลายจาก IT การดําเนินการเพื่อให ง ๓.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๒
ไดขอมูลตามวัตถุประสงคการใชซอฟตแวร
ประมวลคํา พื้นฐาน การสรางงานเอกสาร

๓๕

๒๐

1
1
80

10
20
100

5

สอบกลางป
สอบปลายป
รวมตลอดป
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66
(ตัวอยาง)
โครงสรางหนวยการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เวลา ๔๐ ชัว่ โมง
มาตรฐานการ เวลา น้ําหนัก
เรียนรู/ ตัวชี้วัด (ชัว่ โมง) คะแนน
ง ๑.๑ ป. ๖/๑
๑๐
10

ลําดับที่

ชื่อหนวยการเรียนรู

1

พัฒนางานสรางสรรคชีวิต การทํางานและปรับปรุง
การทํางาน แตละขั้นตอน เกี่ยวกับการดูแลรักษาสมบัติ
ภายในบาน การปลูกไมดอก ไมประดับ หรือปลูกผัก หรือ
เลี้ยงปลาสวยงาม การบันทึกรายรับ – รายจายของหองเรียน
การจัดเก็บเอกสารการเงิน

2

จัดการดีมีประสิทธิภาพ การจัดการในการทํางาน และ ง ๑.๑ ป. ๖/๒ ป.
การทํางานรวมกันการเตรียม ประกอบ จัดโตะ อาหาร
๖/๓
ใหสมาชิกในครอบครัว การติดตั้ง ประกอบของใชในบาน
การประดิษฐของใช ของตกแตง จากวัสดุในทองถิ่น
ใหสมาชิกในครอบครัว หรือ เพื่อนในโอกาส ตาง ๆ มารยาท
ในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอื่น

3 เทคโนโลยีสรางงาน สวนประกอบของระบบเทคโนโลยี
ง ๒.๑ ป. ๖/๑
การสรางสิ่งของเครื่องใชตามกระบวนการเทคโนโลยี
ป.๖/๒ ป. ๖/๓
การออกแบบชิ้นงานเปนภาพราง ๓ มิติ หรือแผนที่ความคิด
การใชเทคโนโลยีที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น การนําความรูและ
ทักษะการสราง ชิ้นงานไปประยุกตใชในการทํางาน

15

๑2

10

4

แนวทางสรางอาชีพ การสํารวจตนเองเพื่อวางแผนเลือก
อาชีพ คุณธรรมที่สัมพันธกับอาชีพ

ง ๔.๑ ป. ๖/๑
ป. ๖/๒

6

๑๐

5

สรางงานผานคอมพิวเตอร หลักการเบื้องตนของการ
แกปญหา การใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล การเก็บ
รักษาขอมูล ในรูปแบบตาง ๆการนําเสนอขอมูลโดยใช
ซอฟตแวรประยุกต การสรางชิ้นงาน

ง ๓.๑ ป.๖/๑
ป.๖/๒ ป. ๖/๓
ป. ๖/๔ ป. ๖/๕

๓๕

25

1
1
80

10
20
100

สอบกลางป
สอบปลายป
รวมตลอดป
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67
ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรสูการออกแบบหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 3 กาวทันโลก
เปาหมายการเรียนรู

หลักฐาน
การ
มาตรฐาน
สาระสําคัญ/
สมรรถนะ คุณลักษณะ
เรียนรู
การเรียนรู/
ความคิด รวบยอด สาระการเรียนรู สําคัญของ
อันพึง
(ชิน้ งาน/
ตัวชี้วัด
ผูเรียน
ประสงค
ภาระงาน)
-ความสามารถ ใฝเรียนรู
- บอกขอมูล
ขอมูลตางๆ
-ดูภาพที่
ง 3.1
เปนเรื่องราวหรือ เกี่ยวกับบุคคล ในการสื่อสาร กระตือรือรน กําหนดให
ป1/1
-ความสามารถ ในการทํา แลวบอกวา
สัตว สิ่งของ
รายละเอียด
(ว 8.2)
ในการคิด
บอกขอมูล เกี่ยวกับสิ่งตางๆ เรื่องราวและ
กิจกรรม แหลงขอมูล
นี้ใหขอมูล
ที่สนใจและ ที่เราสนใจและเรา เหตุการณตาง ๆ -ความสามารถ
ในการ
เรื่องใดบาง
แหลงขอมูล สามารถรับรูขอมูล ได
-นักเรียน
ที่อยูใกลตัว ไดโดยใชประสาท บอกแหลงขอมูล แกปญหา
-ความสามารถ
ใกลตัว
สัมผัสทั้งหา
บอกชื่อ
- รูจักและบอก ในการใช
แหลงขอมูล
ประโยชนของ เทคโนโลยี
ที่สนใจมา 1
อุปกรณ
เรื่องตามที่
เทคโนโลยี
กําหนดดังนี้
สารสนเทศได
-ขอมูลเรื่อง
-ประโยชน
-รายละเอียด
ของขอมูล
-ที่มาของ
ขอมูล
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กิจกรรม
การ
เรียนรู
-นักเรียน
ชวยกัน
บอกวาเรา
สามารถรับ
ขอมูลได
จากอวัยวะ
สวนใดบาง
-ครูอธิบาย
ความหมาย
ของขอมูล
พรอม
ยกตัวอยาง
-ถาม
คําถาม
นักเรียน
หาก
ตองการ
ขอมูลการ
ปลูกผัก
สวนครัว
คนหา
ขอมูลจาก
แหลงขอมูล
ใด
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68
ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรสูการออกแบบหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 2
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 5 ขอมูลจากแหลงขอมูลเพิ่มพูนปญญา
มาตรฐาน สาระสําคัญ/
การเรียนรู/ ความคิดรวบ
ตัวชี้วัด
ยอด
ง ๓.๑
ป. ๒/๑
บอก
ประโยชน
ของขอมูล
และ
รวบรวม
ขอมูลที่
สนใจจาก
แหลงขอมูล
ตาง ๆ ที่
เชื่อถือได
ป. ๒/๒
บอก
ประโยชน
และการ
รักษา
แหลงขอมูล
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-ขอมูลซึ่งเปน
ขอเท็จจริง
ที่นํามาใช
ประโยชนได
ตองคนหาจาก
แหลงขอมูล
ที่นาเชื่อถือ
เทานั้น
-การรักษา
แหลงขอมูล
โดยไมขีดเขียน
ตามสถานที่
ตางๆ ปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ของ
แหลงขอมูล
ไมทําใหชํารุด
เสียหายจะชวย
ใหมีขอมูลไวใช
งานไดอีกนาน

เปาหมายการเรียนรู

หลักฐาน
การ
สมรรถนะ
คุณลักษณะ
เรียนรู
สาระการ
สําคัญของ
อันพึง
(ชิน้ งาน/
เรียนรู
ผูเรียน
ประสงค
ภาระงาน)
-ความหมาย -ความสามารถ -มีวินัย
-เลือก
ในการสื่อสาร -ใฝเรียนรู ขอมูลที่
ของขอมูล
-ประเภทของ -ความสามารถ กระตือรือรน ตนเอง
ในการคิด
ขอมูล
ในการทํา สนใจ 1
-ประโยชนของ -ความสามารถ กิจกรรม เรื่อง
ในการแกปญหา -มุงมั่นในการ วางแผน
ขอมูล
-การรวบรวม -ความสามารถ ทํางาน
คนหา
ในการใช
ขอมูล
ขอมูลแลว
-การจัดเก็บ เทคโนโลยี
รายงานผล
ขอมูล
หนาชั้น
-ประโยชนของ
เรียน
แหลงขอมูล
-นักเรียน
และเกณฑการ
อธิบาย
พิจารณา
วิธีการ
แหลงขอมูลที่
จัดเก็บ
เชื่อถือได
ขอมูล
-การรักษา
แหลงขอมูล
และประโยชน
ของการรักษา
แหลงขอมูล

กิจกรรม
การ
เรียนรู
- นักเรียนตอบ
คําถามวาสิ่ง
ใดบางที่จะทําให
นักเรียนเปนผู
รอบรูขาวสารและ
ขอมูล
-ครูอธิบาย
ความหมาย
ประเภทและ
ประโยชนของ
ขอมูล
-ใหนักเรียน
คนควาหาคําตอบ
วา แหลงขอมูลใด
ที่ใหขอมูลทั้งภาพ
และเสียง
-นักเรียนศึกษา
จากเอกสาร
ประกอบการสอน
เรื่องการจัดเก็บ
ขอมูล ประโยชน
แหลงขอมูลและ
การรักษา
แหลงขอมูล
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69
ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรสูการออกแบบหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 5 กาวไกลกับ TI
เปาหมายการเรียนรู
หลักฐาน
มาตรฐาน
การ
กิจกรรม
สาระสําคัญ/
การ
สมรรถนะ
คุณลักษณะ
เรียนรู
การ
ความคิดรวบ สาระการ
เรียนรู/
สําคัญของ
อันพึง
(ชิน้ งาน/
เรียนรู
ยอด
เรียนรู
ตัวชี้วัด
ผูเรียน
ประสงค
ภาระงาน)
-ใหนักเรียนดู
จัดทําสื่อ
รอบรูขอมูล -ความสามารถ -มีวินัย
ขอมูลเปน
ง 3.1
เรื่องราวตางๆที่ - รูจักขอมูล ในการสื่อสาร -ใฝเรียนรู นําเสนอดวย ภาพชวยกัน
ป3/1
อยูรอบตัวเรา -การคนหา -ความสามารถ กระตือรือรน คอมพิวเตอร บอกวาได
คนหา
ขอมูล
ในการทํา โดยใช
ในการคิด
ซึ่งการคนหา ขอมูล
ขอมูลอยาง ขอมูลจาก
อะไรบาง
-ความสามารถ กิจกรรม โปรแกรม
-การ
มีขั้นตอน แหลงขอมูล
ในการแกปญหา -มุงมั่นในการ ไมโครซอฟต -อธิบาย
นําเสนอ
และ
ความหมาย
เวิรด
-ความสามารถ ทํางาน
ขอมูล
ตาง ๆ ควร
(Microsoft และประโยชน
ในการใช
นําเสนอ คนหาอยางเปน
ของขอมูล
Word)
เทคโนโลยี
ขอมูลใน ขั้นตอน และ
นําภาพ
นําเสนอขอมูล
ลักษณะ
ประเภทของ
ในลักษณะ
ตาง ๆ
ขอมูลมาให
ตาง ๆใหผูอื่น
ป 3/2
นักเรียนจัด
รับรูได
บอกวิธี
หมวดหมู
อยางเหมาะสม
-อธิบายพรอม
ดูแลและ
ยกตัวอยาง
รักษา
การคนหา
อุปกรณ
ขอมูล การ
เทคโนโลยี
นําเสนอขอมูล
สารสนเทศ
แบบตางๆ
-ฝกจัดทําสื่อ
นําเสนอดวย
โปรแกรม
ไมโครซอฟต
เวิรด
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70
ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรสูการออกแบบหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 4 เรียนรูสื่อสารผานเทคโนโลยี
เปาหมายการเรียนรู
หลักฐาน
มาตรฐาน
สาระสําคัญ/
กิจกรรม
สมรรถนะ คุณลักษณะ การเรียนรู
การเรียนรู/
ความคิด
(ชิน้ งาน/
การเรียนรู
สาระการเรียนรู สําคัญของ
อันพึง
ตัวชี้วัด
รวบยอด
ผูเรียน
ประสงค ภาระงาน)
-ความ
-อุปกรณ
- วาดภาพ -ใหนักเรียน
ชื่อและหนาที่
ง 3.1
-ซื่อสัตย
และระบาย อาน
ของเทคโนโลยี สามารถ
ป4/1 บอกชื่อ เทคโนโลยี
สุจริต
สีอุปกรณ ชื่ออุปกรณ
ในการสื่อสาร -มีวินัย
และหนาที่ของ สารสนเทศแต สารสนเทศ
ละชนิดมีหนาที่ หลักการทํางาน -ความ
อุปกรณ
-อยูอยาง เทคโนโลยี เทคโนโลยี
แตกตางกันจึง เบื้องตนของ
สารสนเทศ แลว
เทคโนโลยี
สามารถ
พอเพียง
ตองเลือกใชให คอมพิวเตอร
บอกประโยชน
สารสนเทศ
ในการคิด -ใฝเรียนรู ที่มี
เหมาะสมกับ การจัดประเภท -ความ
ป4/2 บอก
กระตือรือรน ประโยชน ใหสัมพันธกัน
-อธิบาย
หลักการทํางาน ลักษณะงาน ของอุปกรณ
สามารถ
ในการทํา ในชีวิต
-หลักการ
คอมพิวเตอร
เบื้องตนของ
ในการ
กิจกรรม ประจําวัน ความหมาย
ทํางานของ
ประโยชนจาก
คอมพิวเตอร
แกปญหา
-มุงมั่นใน ของตนเอง ของอุปกรณ
คอมพิวเตอร การใชงาน
เทคโนโลยี
ป4/3 บอก
-ความ
การทํางาน 1 ชนิด
สารสนเทศ
เขียน
ประโยชนและ คือการทํางาน คอมพิวเตอร
สามารถ
-มีจิต
โทษจากการใช ในการใช
โทษจากการใช รวมกันของ
สาธารณะ อธิบายชื่อ และนําภาพ
หนวยรับเขา งานคอมพิวเตอร ทักษะชีวิต
อุปกรณที่
และ
งาน
กับหนวย
ประโยชน สําคัญมาให
ประเภทของ
คอมพิวเตอร
-ความ
ประมวลผล
ไวใตภาพ นักเรียนดูหรือ
ซอฟตแวร การ สามารถ
ป4/4ใช
ใหดูของจริง
ใชงาน
ระบบปฏิบตั กิ าร กลาง
ในการใช
หนวยความจํา คอมพิวเตอร
พรอมบอก
คอมพิวเตอร
เทคโนโลยี
ประโยชนและ
เบื้องตน การใช
เพื่อการใชงาน และหนวย
แสดงผล
อธิบาย
โปรแกรมกราฟก
ป4/5 สราง
หลักการ
ภาพหรือชิ้นงาน -คอมพิวเตอรมี ขั้นพื้นฐานการ
ทํางานของ
จากจินตนาการ ทั้งประโยชน สรางภาพหรือ
คอมพิวเตอร
โดยใชโปรแกรม และโทษตองใช ชิ้นงานโดยใช
กราฟกดวย
-ฝกใช
ใหเหมาะสม โปรแกรมกราฟก
ความรับผิดชอบ ไมเสียการเรียน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร
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71
ตัวอยางการวิเคราะหหลักสูตรสูการออกแบบหนวยการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
สาระที่ ๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
มาตรฐาน ง ๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
การเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
หนวยการเรียนรูที่ 5ขอมูลหลากหลายจาก IT
เปาหมายการเรียนรู
หลักฐาน
สาระสําคัญ/
การ
กิจกรรม
มาตรฐาน
สมรรถนะ คุณลักษณะ
ความคิดรวบ
เรียนรู
การ
การเรียนรู/
สาระการ
อันพึง
สําคัญของ
ยอด
(ชิน้ งาน/
เรียนรู
ตัวชี้วัด
เรียนรู
ประสงค
ผูเรียน
ภาระงาน)
-ความ
-เปรียบเทียบ – สังเกต
การคนหาขอมูล -การ
-ซื่อสัตย
ง 3.1
สิ่งของที่เปน ขอมูลและ
ดําเนินการ สามารถ
สุจริต
ป5/1 คนหา แบงเปน 7
เทคโนโลยี แหลงขอมูล
ขั้นตอน คือ การ เพื่อใหได
ในการสื่อสาร -มีวินัย
รวบรวม
รอบ ๆ ตัว
ขอมูลตาม -ความ
กําหนด
-อยูอยาง -เลนเกม
ขอมูลที่สนใจ วัตถุประสงค การ วัตถุประสงค สามารถ
“สงขอมูล” – สราง
พอเพียง
และเปน
กําหนดหัวขอของ -การใช
ในการคิด -ใฝเรียนรู -ยกตัวอยาง แผนผัง
ประโยชนจาก ขอมูล การ
ซอฟตแวร -ความ
กระตือรือรน แหลงขอมูล ความคิดเรื่อง
ขอมูลและ
ในการทํา ที่ดี
แหลงขอมูล วางแผนและเลือก ประมวลคํา สามารถ
แหลงขอมูล
ในการ
กิจกรรม -คนหา
ตาง ๆ ที่ แหลงขอมูล การ พื้นฐาน
-การสราง แกปญหา
คนหาและ
-มุงมั่นใน ขอมูลจาก – ยกตัวอยาง
เชื่อถือไดตรง
รวบรวมขอมูล
งานเอกสาร -ความ
การทํางาน อินเทอรเน็ต ขอมูลและ
ตาม
แหลงขอมูล
การพิจารณา
สามารถ
-มีจิต
วัตถุประสงค เปรียบเทียบ
ในการใช
สาธารณะ
ป5/2สราง ตัดสินใจ การ
ทักษะชีวิต
งานเอกสาร สรุปผลและจัดทํา
-ความ
เพื่อใช
รายงาน และการ
สามารถ
ประโยชนใน เก็บรักษาขอมูล
ในการใช
ชีวิตประจําวัน โดยวิธีการคนหา
เทคโนโลยี
ดวยความ
ขอมูลดวย
รับผิดชอบ
อินเทอรเน็ตจะ
ชวยใหสามารถ
คนหาขอมูลได
สะดวก รวดเร็ว
และคนหาขอมูล
ไดเปนจํานวน
มาก
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ใบกิจกรรมที่ ๒
คําชี้แจง ผูเขาอบรมศึกษา ตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง สาระการเรียนรู และตัวชี้วัด วิชาในกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อออกแบบหนวยการเรียนรูในรายวิชาที่สอน
โครงสรางรายวิชา
รหัสวิชา ……………. ชื่อวิชา ........................... จํานวนหนวยกิต..............จํานวนชั่วโมง.................
ภาคเรียนที.่ .............. ปการศึกษา ......................... ระดับชั้น ...................
หนวย
ที่

ชื่อหนวยการ
เรียน

สาระสําคัญ

เวลา
(ชัว่ โมง)

น้ําหนัก
คะแนน

๑

๒

๓

๔
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