
ประมวลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    2 
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          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี  2 
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 ครูผู้สอน  นางผ่องศรี  แก้วเนตร 

   
     ค าอธิบายรายวิชา  

  ศึกษาขั้นตอนการท างาน การท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่มเข้าจัดระบบการท างาน 
เพ่ือพัฒนางานในด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ การจัดการผลผลิต การจัดตกแต่งสวน ดูแลรักษาและ
ตกแต่งสวนในบ้าน รู้จักการออกแบบ เขียนแบบเพ่ือให้มองเห็นภาพร่างเพ่ือประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆโดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสังคมและไม่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ปฏิบัติงานโดยใช้การออกแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์จัดแต่ง
สวนการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่นการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ  
  เพ่ือให้มีทักษะในการด ารงชีวิต และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีวินัย แสวงหาความรู้มาพัฒนา
งาน มีความขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการท างาน น าปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ 
  จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่ว่าด้วยประเด็นความรู้ต่างๆ ในเรื่องการปลุกผักปลอดสารพิษ  สร้าง
องค์ความรู้และทฤษฎีความรู้ของสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมทั้งหมดในเชิงบูรณาการและปฏิบัติ และ
จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นรูปเล่ม  แสวงหาความรู้ทักษะ สร้างแนวคิดโดยผ่านสื่อ
และแหล่งข้อมูลต่างๆ  เข้าใจและรักษาในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ไม่ท าลายโลก รู้จักอนุรักษ์
ทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นหลัง 

      
ผลการเรียนรู้ 

  1. ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
  2. ง 1.1 ม.2/2  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
  3. ง 1.1 ม.2/3  มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ 
          คุ้มค่า 
  4. ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 
  5. ง 2.1 ม.2/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
         ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การ 
         สร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น 
           แบบจ าลองความคิดและรายงานผลเพื่อน าเสนอวิธีการ 

  6. ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง 
  4. ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการ 
        จัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี 
                  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 



 โครงสร้างรายวิชา 
หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 ง 1.1 ม.2/1 
ง 1.1 ม.2/2   

-เครื่องมือเกษตร เช่น จอบ 
เสียม บัวรดน้ า เกษตร  

เครื่องมือเกษตร
และการ

บ ารุงรักษา 

5 10 

2 ง 1.1 ม.2/1  
 

-สัญลักษณ์งานกษตร สัญลักษณ์งาน
เกษตร 

2 10 

3 ง 2.1 ม.2/1  
ง 2.1 ม.2/2  
 

-เครื่องมือที่ใช้ในงานเกษตร 
จอบ เสียม บัวรดน้ า 

รู้จักการใช้
เครื่องมือเกษตร
และบ ารุงรักษา 

6 20 

4 ง 2.1 ม.2/3  
ง 2.1 ม.2/4  

-ทักษะการท างานร่วมกัน ปลูกผัก 3 10 

5 ง 2.1 ม.2/3  
ง 2.1 ม.2/4  

-การจัดระบบงาน ระบบคน
และการปฏิบัติงาน 

วาดภาพ 4 10 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  -ตอบค าถาม อภิปราย สาธิต น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
  -ปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 
              1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      

คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 :  20 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 
 

1 ก่อนกลางภาค -สอบย่อย 
-ชิ้นงาน / ภาระงาน 

1-2 
1-2 

10 
20 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 1-2 20 
3 หลังกลางภาค -สอบย่อย 3-5 10 



-ชิ้นงาน / ภาระงาน 3-5 20 
4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 1-5 20 
   รวม 100 

                                                                                                                                       
              2.  ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
   2.1   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
   2.2  ซื่อสัตย์สุจริต 
   2.3  มีวินัย 
   2.4  ใฝ่เรียนรู้ 
   2.5  อยู่อย่างพอเพียง 
   2.6   มุ่งม่ันในการท างาน 
   2.7  รักความเป็นไทย 
   2.8  มีจิตสาธารณะ 
              3.  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
   3.1 อ่านข้อมูล  บทความเข้าใจได้ 
   3.2 อ่านแล้วสรุปใจความส าคัญ  แล้วตอบค าถามได้ 
   3.3  คิดวิเคราะห์แล้วสามารถสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นได้ 
   3.4  เขียนข้อความ  หรือบรรยายสิ่งที่ก าหนดได้ 
  
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 

60-69 2 ดี 

80-100 3 ดีเยี่ยม 

  
              4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 
   4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
   4.2  ความสามารถในการคิด 
   4.3  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   4.4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   4.5  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 



 
 
........................................................ 

                                      (นางผ่องศรี  แก้วเนตร) 
               ครูผู้สอน 

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

 
 

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

                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 


