
ประมวลรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1. ชื่อรายวิชา การงานอาชีพ              รหัสวิชา ง 21102 
จ านวน 1 คาบ/สัปดาห์                จ านวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ครูผู้สอนนางประทุม  ปานชื่น                                 ปกีารศึกษา 2558 
  

2. ค าอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาวิธีการด ารงชีวิตประจ าวัน ความหมาย ความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว  เข้าใจถึง
ความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ   ประเภทและลักษณะของงานอาชีพ  ประเภทของธุรกิจ  วิธีการเลือกซื้อ
สินค้า มีความรู้ในการจัดการดูแลรักษาบ้าน  ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้าน  ประดิษฐ์ตกแต่งอย่างมีขั้นตอน  
และเลือกใช้อุปกรณ์ในบ้านได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  ประหยัด   
  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  มีการวางแผนการใช้ จ่ายอย่างเป็น
ระบบ  ประหยัดและอดออม  เป็นผู้บริโภคท่ีฉลาด  เลือกซ้ือสินค้าและบริการในส่วนที่มีความจ าเป็น 
  เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความมุ่งมั่นในการท างาน 
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ (Critiral  Thirking) ประเด็นความรู้ต่างๆ 
(Knowledge  Issue) องค์ความรู้ (Body  of  Knowledge)  โดยการสร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง  3  
กิจกรรมหลัก  ประกอบด้วยการสร้างสรรค์ โครงงาน (Creatinity) การน ากิจกรรมโครงงานสู่การปฏิบัติจริง 
(Actions) และร่วมกิจกรรม บริการสังคม (Sernice)  

 
3.  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
 ง 1.1  เข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยการ
ท างาน มจีิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

1) 1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการการท างาน 
1.2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน 
1.3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 

ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เป็นแนวทางในกาประกอบอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒ 
     อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ต่ออาชีพ 



 
4)    4.1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

           4.2   มีเจคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
           4.3   เห็นความส าคญัของการสร้างอาชีพ 
 
         4.โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย
การ

เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู/้

ตัวช้ีวัด 
สาระส าคัญ 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ง 1.1 ม.1/1 -ความหมายและความส าคัญของ
ครอบครัว 
-บุคคลในครอบครัว 
-ประโยชน์ของการดูแลและบริการ
บุคคลในครอบครัว 

-ครอบครัวเรา
อบอุ่น 

2 10 

2 ง 1.1 ม1.2 
 

-การวางแผนการท างานบ้าน 
-การรักษาความสะอาดบ้านและ
บริเวณบ้าน 
-การจัด ตกแต่งบ้าน และบริเวณบ้าน 
-การใช้และดูแลรักษาเครื่องอุปโภค
บริโภค 

-บ้านน่าอยู่ 6 20 

3 ม 1.1 ม 1.2 -การเลือกใช้และดูแลรักษาเสื้อผ้า 
-การซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า 

-เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายของเรา 

4 20 

4 ม 4.2 
 

-การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 
-การประกอบ จัดตกแต่ง บริการ
อาหาร และเครื่องดื่ม 
-การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร 

-กินดีมีสุข 4 40 

5 ม 4.3 
 

-แนวทางในการประกอบอาชีพ 
-อาชีพเกี่ยวกับงานบ้าน 
-อาชีพเกี่ยวกับงานเสื้อผ้า 

-การประกอบ
อาชีพ 

2 10 

 
 
       5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.1 ครูเล่าเรื่องครอบครัวที่อบอุ่นให้นักเรียนฟัง 
5.2 ครูให้นกเรียนเล่นเกม 



5.3 ครูให้นักเรียนออกมารายงานหน้าชั้น 
5.4 ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่าย 
5.5 ครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติการถนอมอาหารอย่างง่าย 

         6. การวัดและประเมินผล 
6.1 สัดส่วนคะแนน  
 คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค  =  80 : 20 
ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

 

1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 1 10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 
-ภาระงาน 

2 20 
10 

3 หลังกลางภาค -สอบย่อย 
-ชิ้นงาน / ภาระงาน 

2-3 
 

20 
20 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-3 20 
   รวม 100 

6.2 ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
6.2.1    รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
6.2.2    ซื่อสัตย์สุจริต 
6.2.3    มีวินัย 
6.2.4   ใฝ่เรียนรู ้
6.2.5    อยู่อย่างพอเพียง 
6.2.6    มุ่งมั่นในการท างาน 
6.2.7    รักความเป็นไทย 
6.2.8    มีจิตสาธารณะ 

 
 

  



6.3  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  6.3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจ 
  6.3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
  6.3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและความ
เป็นไปของเรื่อง 
  6.3.4     สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  6.3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดยการ
เขียนสื่อสาร 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 

60-69 2 ดี 

80-100 3 ดีเยี่ยม 
 

6.4  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
  6.4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  6.4.2  ความสามารถในการคิด 
  6.4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   6.4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

7. ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 
7.1 เอกสารประกอบการเรียน “ค าปริศนา” 
7.2 บัตรค าเรื่องการวางแผนงานบ้าน 
7.3 รูปภาพอุปกรณ์ท าความสะอาดบ้าน 
7.4 กระเป๋าผนัง 
7.5 รูปภาพบ้านและบริเวณบ้าน 
7.6 นิตยสารเสื้อผ้า 
7.7 อุปกรณ์ในการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า 
 



 
 

........................................................ 
(   นางประทุม  ปานชื่น    ) 

ครูผู้สอน 
 
 

…………………………………………………… 
(นางประทุม  ปานชื่น) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

……………………………………………………… 
( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 


