
ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง   
รายวิชา  ง 13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  3 

จ านวน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต 
 
 

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1  
1.อธิบายวิธีการและประโยชน การ
ท างานเพื่อชวยเหลือตนเอง 
ครอบครัว และสวนรวม  
2 ใชวัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องมือ  
ตรงกับ ลักษณะงาน  
3.ท างานอยางเปนขั้นตอนตาม 
กระบวนการท างานดวยความสะอาด     
ความรอบคอบ   และอนุรักษส่ิง
แวดลอม 

- เข้าใจ อธิบาย บอก มีทักษะในการท างานเพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและ
ส่วนรวม 
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใน
การท างาน 
ท างานมีกระบวนการเป็นขั้นเป็น
ตอน 
 
 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
2. มีความสามัคคีช่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 
3. มีวินัย 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
สาระท่ี 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี มาตรฐาน  
ง 2.1 
1. สรางของเลนของใชอยางงาย                     
โดยก าหนด ปญหาหรือความตอง
การ รวบรวมขอมูล  ออกแบบ                     
โดยถายทอดความคิดเปนภาพราง               
2 มิติ  ลงมือสราง และประเมินผล 
2.  เลือกใชส่ิงของเครื่องใชใน 
ชีวิตประจ าวันอยางสรางสรรค  
3. มีการจัดการส่ิงของเครื่องใชดวย 
การน ากลับมาใชซ้ํา 

- เข้าใจ บอก อธิบาย - สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย
ผ่านกระบวนการออกแบบเป็น
ขั้นเป็นตอน 
- ออกแบบสร้างจัดการส่ิงของท่ี
ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
  ในชีวิตประจ าวัน 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 2. มีความสามัคคีช่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 
3. มีวินัย 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร  
มาตรฐาน ง 3.1  
1. คนหาขอมูลอยางมีข้ันตอน และ 
น าเสนอขอมูลในลักษณะตางๆ 
2. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เข้าใจ อธิบาย บอก 1.มีทักษะในการค้นหาข้อมูล
รวบรวมและน าเสนอ 
2.มีทักษะการใช้การดูแลรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.มีจิตสาธารณะต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
2. มีความสามัคคีช่วยเหลือ
การท างานกลุ่ม 
3. มีวินัย 
4. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 

 



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                                       ระดับชั้น ป.3     
    รหัสวิชา ง 13101                                                                            เวลา 40 ชั่วโมง/ปี  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 งานบ้าน ง 1.1  
ป.3/1 อธิบายวิธีการ
และประโยชน การ
ท างานเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว 
และสวนรวม  
ป.3/3 ท างานอยาง 
เปนขั้นตอนตาม
กระบวนการท างาน 
ดวยความสะอาด 
ความรอบคอบ   และ 
อนุรักษส่ิงแวดลอม 

การท างานเพื่อช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัวและ
ส่วนรวม เชน การเลือกใช
เส้ือผา การจัดเตรียมอุปกรณ
การเรียน การท าความสะอาด
รองเทา กระเปา นักเรียน  
การกวาด  ถู ปด กวาด  เช็ด
ถู  บานเรือน  การท าความ
สะอาดหองเรียน 

5 15 

2 รู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ตรง
กับลักษณะงาน 

ง 1.1  
ป.3/2 ใชวัสดุ   
อุปกรณ  และ
เครื่องมือ  ตรงกับ 
ลักษณะงาน  
 

การใชวัสดุ  อุปกรณ  และ
เครื่องมือ  เชน การปลูกผัก
สวนครัว การบ ารุงรักษาของ
เลน การซอมแซมของใชสวน
ตัว  การประดิษฐของใชใน
โอกาสตางๆ โดยใชวัสดุใน 
ทองถิ่น    

5 15 

3 สิ่งของเคร่ืองใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ง 2.1  
ป.3/1 สรางของเลน 
ของใชอยางงาย                     
โดยก าหนด ปญหา
หรือความตองการ 
รวบรวมขอมูล 
ออกแบบ                     
โดยถายทอดความคิด
เปนภาพราง               
2 มิติ ลงมือสราง และ
ประเมินผล 

การสร้างของเล่นหรือของใช้ 
อย่างเป็นขั้นตอนต้ังแต่
ก าหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ 
ก่อนลงมือสร้างและระเมินผล 
ท าให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็น
กระบวนการ ภาพร่าง 2 มิติ
หรือภาพ 2 มิติ ประกอบด้วย
ด้านกว้าง และด้านยาวเป็น
การถ่ายทอดความคิดหรือ
จินตนาการ     

8 15 

 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4 สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ง 2.1  
2.  เลือกใชส่ิงของ
เครื่องใชใน 
ชีวิตประจ าวันอยาง 
สรางสรรค  
3. มีการจัดการส่ิงของ
เครื่องใชดวย การน า
กลับมาใชซ้ า 

การเลือกใชส่ิงของเครื่องใช
อยางสรางสรรค เปน 
การเลือกส่ิงของเครื่องใชท่ี 
เปนมิตรกับชีวิต  สังคม  
 ส่ิงแวดลอม  การน าส่ิงของ
เครื่องใชกลับมาใชซ้ า                   
เปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยี
สะอาด 

8 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

5 การสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 

ง 3.1  
ป.3/1  คนหา 
ขอมูลอยางมีข้ันตอน 
และ น าเสนอขอมูลใน
ลักษณะตางๆ 

น าเสนอขอมูลในลักษณะ 
ตางๆ ข้ันตอนการคนหา 
ขอมูล  ประกอบดวยการ
ก าหนดหัวขอท่ีตองการคนหา 
การเลือก แหลงขอมูล การ
เตรียมอุปกรณ  การคนหา 
และรวบรวมขอมูล การ
พิจารณา  การสรุปผล   
การน าเสนอขอมูลสามารถ 
ท าได หลายลักษณะตาม
ความเหมาะสม  เชน  
น าเสนอหนาช้ันเรียน  จัดท า
เอกสารรายงาน  จัดท าปาย
ประกาศ  จัดท าส่ือน าเสนอ 
ดวยคอมพิวเตอร   

8 20 

6 อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ง 3.1 
ป.3/2  บอกวิธีดูแล
และรักษาอุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ
เทคโนโลยี สารสนเทศ       
ศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอน
การใชงาน  ปฏิบัติตาม
ระเบียบการใชและการดูแล 
รักษา 
 

6 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  เวลา  40  ชั่วโมง 

จ านวน  1  หนวยกิต 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ศึกษา เรียนรู้  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัวและส่วนรวม  การใช้วัสดุ  
อุปกรณ์  เครื่องมืออย่างปลอดภัย  เหมาะสมกับงาน  การท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน  
เลือกวัสดุ  อุปกรณ์  มาท าส่ิงของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด  สร้างสรรค์  การจัดการส่ิงของ
เครื่องใช้ด้วยการน ากลับมาใช้ซ้ า  การสืบค้นข้อมูลอย่างมีข้ันตอนจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้  น าเสนอข้อมูลตาม
ความเหมาะสม  และการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โดยใช้กระบวนการท างาน   เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน  การสืบค้นข้อมูล   
การท างานร่วมกับผู้อื่น   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  มี
ลักษณะนิสัยในการท างาน ในด้านความประหยัด   ปลอดภัย  ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลา  ความสะอาด  
รอบคอบ   และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม     
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1  ป 3/1  ป 3/2   ป 3/3    
ง 2.1             ป 3/1 ป 3/2    ป 3/3    
ง 3.1     ป 3/1 ป 3/2  
รวม   8   ตัวชี้วัด 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การวัดผลประเมินผลแบ่งออกเปน็วัดผลด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและพฤติกรรม 
วัดผลประเมินผล  
       1) วิธีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 - การตอบค าถามในใบงาน 
          - การสังเกต 
       2) วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
    2.1) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านความรู้ 
  ตรวจให้คะแนนจากการตอบค าถามในใบงาน แล้วใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ 
  มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  50 % - 75 % ได้ 2 คะแนน 
  ต่ ากว่า 50 %   ได้ 1 คะแนน 
      2.2) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินทักษะกระบวนการ 
  - มากกว่า 40 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากว่า 50 % ได้ 1  คะแนน 
   2.3) เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินด้านคุณธรรม 
สังเกตคุณลักษณะด้านคุณธรรมโดยใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม 
                    - มากกว่า 80 % ได้ 3 คะแนน 
  - 50%-79 %     ได้ 2 คะแนน 
      - ต่ ากว่า 50 %    ได้ 1  คะแนน 


