
ตารางวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง   
รายวิชา  ง 16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่  6 

จ านวน 80 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 

สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
มาตรฐาน  1.1 
1.อภิปรายแนวทางในการท างาน
และ ปรับปรุงการท างานแตละ
ขั้นตอน  
2. ใชทักษะการจัดการในการท างาน 
และมีทักษะการท างานรวมกัน  
3. ปฏิบัติตนอยางมีมารยาท                    
ในการท างานกับครอบครัวและผูอื่น 

- เข้าใจ อธิบาย บอก ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการปลูกต้นไม้ 
การท าบันทึกรายรับรายจ่าย 
 

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

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
สาระท่ี 2  การออกแบบและ
เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1  
1. อธิบายสวนประกอบของระบบ 
เทคโนโลยี  
2. สรางส่ิงของเครื่องใชตามความ
สนใจ อยางปลอดภัยโดยก าหนด 
ปญหาหรือความตองการ รวบรวม 
ขอมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดย 
ถายทอดความคิดเปน ภาพราง   
3 มิติหรือแผนท่ี ความคิด  ลงมือ 
สรางและประเมินผล  
3. น าความรูและทักษะการสราง 
ช้ินงานไป ประยุกตในการสราง 
ส่ิงของเครื่องใช้ 

- เข้าใจ อธิบาย บอก การสร้างส่ิงของเครื่องใช้อย่าง
เป็นขั้นตอน 
ทักษะการสร้างแผนท่ีความคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา 

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

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐาน ง 3.1  
1. บอกหลักการเบ้ืองตนของการ แก
ปญหา 
2. ใชคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูล 
3. เก็บรักษาขอมูลท่ีเปนประโยชนใน 
รูปแบบตางๆ 
4.น าเสนอขอมูลในรูปแบบท่ี
เหมาะสม โดยเลือกใชซอฟตแวร 
ประยุกต 
5. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน 
จากจินตนาการหรืองานท่ีท าใน 
ชีวิตประจ าวันอยางมีจิตส านึก  และ 
ความรับผิดชอบ 
 

- เข้าใจ อธิบาย บอก ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะในการค้นหาข้อมูล 
ทักษะในการน าเสนอข้อมูล 
ทักษะในการเก็บรักษาข้อมูล 

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

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) คุณลักษณะ (A) สมรรถนะ (C) 
สาระท่ี 4.การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1  
1.  ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนในการ
เลือก อาชีพ 
 2. ระบุความรู  ความสามารถ   
และ คุณธรรมท่ีสัมพันธกับอาชีพท่ี
สนใจ 

- เข้าใจ อธิบาย บอก  การส ารวจตนเอง  ความสนใจ  
ความสามารถและทักษะ  
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  
เชน  ความซื่อสัตย  ความขยัน  
อดทน  ความยุติธรรม  ความ
รับผิดชอบ 

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

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 
-ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
รายวิชาการงานอาชีพ                                        ระดับชั้น ป.6 

รหัสวิชา ง 16101                                                                         เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 บัญชีประจ าบ้าน ง 1.1  
1.อภิปรายแนวทางใน
การท างานและ 
ปรับปรุงการท างานแต
ละขั้นตอน  
2. ใชทักษะการจัดการ
ในการท างาน และมี
ทักษะการท างานรวม
กัน  
3. ปฏิบัติตนอยางมี
มารยาท                 
ในการท างานกับ
ครอบครัวและผูอื่น 

การดูแลรักษาสมบัติภายใน
บ้าน การบันทึกรายรับ 
รายจ่าย การจัดเก็บเอกสาร
ทางการเงิน 

10 20 

2 งานเกษตร ง 1.1 
1.อธิบายเหตุผลการ
ท างานแต่ละขั้นตอน
ถูกต้องตาม
กระบวนการท างาน 
2.ใช้ทักษะการจัดการ
ในการท างานอย่างเป็น
ระบบ ประณีตและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 
3.ปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการท างาน
กับสมาชิกในครอบครัว 
4.มีจิตส านึกในการใช้
พลังงานและทรัพยากร
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
 
 
 

การปลูกไมดอก หรือ ไม
ประดับ  หรือ              
ปลูกผักหรือเล้ียงปลาสวยงาม  

20 20 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 อาชีพในฝัน ง 4.1 
1.  ส ารวจตนเองเพื่อ
วางแผนในการเลือก 
อาชีพ  
2. ระบุความรู  
ความสามารถ   และ 
คุณธรรมท่ีสัมพันธกับ
อาชีพท่ีสนใจ 

การส ารวจตนเอง   
ความสนใจ  ความสามารถ
และทักษะ  คุณธรรมในการ
ประกอบอาชีพ เชน ความ 
ซื่อสัตย   ความขยัน  อดทน  
ความยุติธรรม  ความ
รับผิดชอบ          

10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        ระดับชั้น ป.6 

รหัสวิชา ง 16101                                                                         เวลา 40 ชั่วโมง/ปี 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ส่วนประกอบของ
เทคโนโลยี 

ง 2.1 
1. อธิบายสวน
ประกอบของระบบ 
เทคโนโลยี 

ระบบเทคโนโลยีประกอบดวย 
ตัวปอน (Input)  
กระบวนการ (Process)   
และผลลัพธ (Output) 

2 10 

2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน 

ง 2.1 
2. สรางส่ิงของเครื่อง
ใชตาม ความสนใจ  
อยางปลอดภัย โดย 
ก าหนดปญหาหรือ
ความตองการ รวบ
รวมขอมูล เลือกวิธีการ 
ออกแบบโดยถายทอด
ความคิดเปนภาพราง  
๓ มิติ  หรือแผนท่ี 
ความคิด  ลงมือสราง 
และ ประเมินผล  
3. น าความรูและทักษะ
การสราง ช้ินงานไป 
ประยุกตในการสราง 
ส่ิงของเครื่องใช 

การสรางส่ิงของเครื่องใช   
อยางเปนขั้นตอน ต้ังแต
ก าหนดปญหา หรือความตอง
การ รวบรวมขอมูล เลือก
วิธีการ ออกแบบโดย ถา
ยทอดความคิดเปนภาพราง  
3 มิติหรือแผนท่ีความคิด   
กอนลงมือสราง และ 
ประเมินผลท าใหผูเรียน
ท างานอยางเปนกระบวนการ 
ภาพราง  3 มิติ   
ประกอบดวย  ดานกวาง                
ดานยาว  และดานสูง  
เปนการถายทอด ความคิด
หรือจินตนาการ  แผนท่ี
ความคิด เปนการล าดับ
ความคิดใหเห็น เปนขั้นตอน  
และเปนการถายทอด
ความคิด หรือจินตนาการ
รูปแบบหนึ่ง ทักษะการเจาะ 
เปนความสามารถพื้นฐานใน 
การสรางช้ินงานอีกดานหนึ่ง  
ซึ่งเกิดจากการ ฝกฝนจน
สามารถปฏิบัติงานไดคลอง
แคลว รวดเร็ว 

8 20 

 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 หลักการแก้ปัญหา ง 3.1  
1. บอกหลักการ 
เบ้ืองตนของการ 
แกปญหา 

หลักการเบ้ืองตนของการ 
แกปญหา   พิจารณาปญหา     
วางแผนแกปญหา  แกปญหา     
ตรวจสอบและปรับปรุง 

4 10 

4 ค้นหาและเก็บบนัทึก
ข้อมูลที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

ง 3.1 
2. ใชคอมพิวเตอรใน
การคนหาขอมูล 
3. การเก็บรักษาขอมูล
ในรูปแบบตางๆ  
ส าเนาถาวร  เชน  
เอกสาร แฟมสะสม
งาน ส่ือบันทึก   เชน 
เทป แผนบันทึก 
ซีดีรอม หนวยความจ า
แบบแฟลช 

การใชคอมพิวเตอรในการ 
คนหาขอมูล  เชน คนหา 
ขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร 
คนหา ขอมูลจากอินเทอรเน็ต   
คนหาขอมูลจาก ซีดีรอมและ
เก็บรักษาข้อมูลในแฟ้มสะสม
งานหรือส่ือบันทึก 

2 10 

5 ส ารวจความต้องการ
รับประทานอาหารใน
โรงเรียน 

ง 3.1 
4.น าเสนอขอมูลใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม                    
โดยเลือกใชซอฟตแวร
ประยุกต 

 การจัดท าขอมูลเพื่อการ
น าเสนอตอง พิจารณา
รูปแบบของขอมูลให
เหมาะสมกับ การส่ือ
ความหมายท่ีเขาใจงายและ
ชัดเจน เชน กราฟ ตาราง 
แผนภาพ รูปภาพ การใช
ซอฟตแวรน าเสนอ  เชน  การ
สรางสไลด  การตกแตงสไลด 
การก าหนดเทคนิคพิเศษใน
การน าเสนอ การเลือกใช
ซอฟตแวรประยุกตให
เหมาะสมกับรูปแบบการ
น าเสนอ เชน   น าเสนอ 
รายงานเอกสารโดยใช 
ซอฟตแวร ประมวลค า  
น าเสนอแบบบรรยายโดยใช  
ซอฟตแวรน าเสนอ 

8 10 

 
 
 



ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ /

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6 การสร้างนิทาน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา 

ง 3.1 
5. ใชคอมพิวเตอรชวย
สรางช้ินงาน จาก
จินตนาการหรืองานท่ี
ท าในชีวิตประจ าวัน 
อยางมีจิตส านึกและ 
ความรับผิดชอบ 

 การสรางช้ินงานตองมีการ
วางแผนงานและ การ
ออกแบบอยางสรางสรรค ใช
คอมพิวเตอรชวยสรางช้ินงาน  
เชน แผนพับ ปายประกาศ  
เอกสารแนะน า ช้ินงาน  
สไลดน าเสนอขอมูล โดยมี                
การอางอิงแหลงขอมูล ใช
ทรัพยากรอยาง คุมคา  
ไมคัดลอกผลงานผูอื่น ใชค า
สุภาพ และไมสรางความ
เสียหายตอผูอื่น 

16 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  เวลา  80  ชั่วโมง 

จ านวน  2  หนวยกิต 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ศึกษาเรียนรู้  กระบวนการแก้ปัญหา  การปฏิบัติงานตามกระบวนการท างาน  ปรับปรุงการท างาน 
แต่ละขั้นตอน  การใช้ทักษะการจัดการในการท างานและการท างานร่วมกับผู้อื่น   การปฏิบัติตนอย่างมี
มารยาทในการท างานกับครอบครัวและผู้อื่น   การใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด  คุ้มค่า   
การน าความรู้และทักษะการสร้างช้ินงานไปประยกุต์ในการสร้างส่ิงของเครื่องใช้ตาม กระบวนการท างานอย่าง
ปลอดภัย   ส่วนประกอบของเทคโนโลยี  การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล  เก็บรักษาข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์  ในรูปแบบต่าง ๆ  น าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์  การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานตามจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์  การส ารวจตนเอง
เพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ  ตลอดจนความรู้ความสามารถและคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับอาชีพท่ีสนใจ  
       โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการ
ท างานร่วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู้  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างาน ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน   มีมารยาทในการท างาน  มีนิสัย  
การท างานท่ีดี  ในด้านความประหยัด คุ้มค่า  ปลอดภัย  ความสะอาด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์   ความกระตือรือร้น  ตรงต่อเวลา  และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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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 
 
 


