
ประมวลรายวิชาการงานอาชีพ (ธุรกิจ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1. ช่ือรายวิชาการงานอาชีพ (ธุรกิจ)    รหัสวิชา  ง 21102 
    จ านวน  1 คาบ/สัปดาห์     จ านวน  0.5  หน่วยกิต 
    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2,4,6,8,10,12,14 
    ภาคเรียนที ่2       ปีการศึกษา 2558 
    ครูผู้สอน  นางดรุณี  ลี้สกุล 
............................................................................................................................. ......................................................... 
2. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาวิธีการด ารงชีวิตประจ าวัน ความหมาย ความส าคัญ บทบาทและหน้าที่ของครอบครัว เข้าใจถึงความ
จ าเป็นในการประกอบอาชีพ ประเภทและลักษณะของงานอาชีพ ประเภทของธุรกิจ วิธีการเลือกซื้อสินค้า  การจัดท า
งบประมาณ  การออมทรัพย์ มีความรู้ในการจัดการดูแลรักษาบ้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบ้าน ประดิษฐ์ตกแต่ง
อย่างมีข้ันตอนและเลือกใช้อุปกรณ์ในบ้านได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด 
 มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ
ประหยัดและอดออม รู้จักการท าให้เงินออมเพ่ิมค่า เป็นผู้บริโคที่ฉลาด เลือกซื้อสินค้าและบริการในส่วนที่มีความ
จ าเป็น 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพและมีเจตนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความมุ่งม่ันในการท างาน 
 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดทักษะการวิเคราะห์ (Critical Thinking) ประเด็นความรู้ต่าง ๆ 
(Knowledge Issue) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) โดยการสร้างสรรค์โครงงานและปฏิบัติจริง 3 กิจกรรม
หลัก ประกอบด้วย การสร้างสรรค์โครงงาน (Creativity) การน ากิจกรรมโครงงานสู่การปฏิบัติจริง  (Actions) และ
ร่วมกิจกรรมบริการสังคม (Services)   
3. ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 
 ง 1.1 เข้าใจในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยการ
ท างาน มีจิตส 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 เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพ 
 4)     4.1 อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
          4.2 มีเจตนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
         4.3 เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
 
4. โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ง 1.1 ม. 1/1 
ง 1.1 ม.1/2 

ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน ธูรกิจทั่วไป 5 25 

2 ง 1.1 ม. 1/1 การเลือกซื้อสินค้าและบริการ การเลือกซื้อสินค้าและ 5 25 



ง 1.1 ม.1/2 บริการ 
3 ง 1.1 ม. 1/1 

ง 1.1 ม.1/2 
การจัดท างบประมาณ การจัดท างบประมาณ 5 25 

4 ง 1.1 ม. 1/1 
ง 1.1 ม.1/2 

การออมทรัพย์ การออมทรัพย์ 5 25 

 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. การซ ก-ถาม การอภิปราย การน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 2. ปฏิบัติจริง 
6. การวัดและประเมินผล 
 6.1 ประเมินผลส าฤทธิ์รายวิชา  

คะแนนเต็ม 100  คะแนน  
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค  80 : 20 

ผลการเรียนรู้ วัดย่อย  60  คะแนน วัดผลกลางภาค 20 คะแนน วัดผลปลายภาค 20 คะแนน 
คะแนน เครื่องมือวัด คะแนน เครื่องมือวัด คะแนน เครื่องมือวัด 

1 15 ชิ้นงาน
แบบทดสอบ 

10 แบทดสอบ   

2 15 ชิ้นงาน
แบบทดสอบ 

10 แบบทดสอบ   

3 15 ชิ้นงาน
แบบทดสอบ 

  20 แบบทดสอบ 

4 15 ชิ้นงาน
แบบทดสอบ 

  20 แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
6.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  6.2.1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   6.2.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  6.2.3 มีวินัย     6.2.4 ใฝ่เรียนรู้ 
  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 สามารถสร้าง
ความเข้าใจ 

  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 และการใช้เทคโนโลยี 
  6.4.2 ความสามารถในการคิด 
  6.4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  6.4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะ   
7. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 - หนังสือประกอบการเรียนการสอน 
 - ข่าว/บทความจากหนังสือพิมพ์ 
 - ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
     
 
 
 
 

 
 
 

........................................................ 
(   นางดรุณี  ลี้สกุล   ) 

ครูผู้สอน 
 
 

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

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

……………………………………………………… 



( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 


