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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 พัฒนาผ๎ูเรียนด๎านการด ารงชีวิตและอาชีพ น าเทคโนโลยีมาใช๎อยํางสร๎างสรรค์ เพื่อสังคมไทย 
 
หลักการ 

1. สํงเสริมครูและนักเรียนได๎ใช๎เทคโนโลยีอยํางมีประสิทธิภาพ 
2. จัดบูรณาการเรียนรู๎ระหวํางสาระวิชาเพื่อสนับสนุนให๎ผ๎ูเรียนได๎รู๎จักใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความคิด 
3. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีเจตคติท่ีดีตํอการท างาน  ด ารงชีวิตอยูํในสังคมไทยอยํางพอเพียงและมีความสุข 
4. มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนแบบองค์รวมเพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถมีทักษะในการท างานเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ 
 
จุดหมาย 

 เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู๎  มีคุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 เข๎าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยี 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผ๎ูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุํงเน๎นพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะชํวยให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุํงให๎ผ๎ูเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและสํงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช๎ภาษา
ถํายทอดความคิด ความรู๎ความเข๎าใจ ความรู๎สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข๎อมูลขําวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาตํอรองเพื่อขจัดและลด
ปัญหาความขัดแย๎งตําง ๆ การเลือกรับหรือไมํรับข๎อมูลขําวสารด๎วยหลักเหตุผลและความถูกต๎อง ตลอดจนการ
เลือกใช๎วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตํอตนเองและสังคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อยําง
สร๎างสรรค์  การคิดอยํางมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสํูการสร๎างองค์ความรู๎หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได๎อยํางเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก๎ปัญหาและอุปสรรคตําง ๆ              
ท่ีเผชิญได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข๎อมูลสารสนเทศ เข๎าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ตําง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู๎ ประยุกต์ความรู๎มาใช๎ในการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตํอตนเอง สังคม
และส่ิงแวดล๎อม 

กระบวนการแก๎ปัญหา  การประเมินผลถูกออกแบบอยํางรอบคอบ  ชนิดท่ีวําผลท่ีนักเรียนแสดง
ออกมา  จะช้ีบอกถึงระดับความสามารถของนักเรียนท่ีจะเผชิญหน๎ากับปัญหาและการแก๎ปัญหาอยํางมี
ประสิทธิภาพ  โดยนักเรียนจะต๎องแสดงออกวํามีความสามารถท่ีจะ 

1)  เข๎าใจปัญหารวมท้ังการเข๎าใจเรื่องราวสาระจากข๎อเขียน แผนผัง สูตร ตารางและสามารถอ๎างอิง 
เช่ือมโยงสาระจากแหลํงตําง ๆ แสดงออกวําเข๎าใจแนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องใช๎สาระจากพื้นฐานความรู๎เดิมของตน  
เพื่อท าความเข๎าใจกับสาระเรื่องราวท่ีก าหนดให๎ 

2)  บอกลักษณะปัญหารวมท้ังการระบุบอกตัวแปรในปัญหา  และต้ังข๎อสังเกตถึงความเช่ือมโยง
เกี่ยวข๎องระหวํางตัวแปร  ตัดสินใจวําตัวแปรใดใช๎ได๎หรือใช๎ไมํได๎ สร๎างสมมุติฐาน และค๎นคืนสาระ จัดกระท า 
พิจารณาและประเมินสาระท่ีมีอยูํ 

3)  แสดงการน าเสนอการแก๎ปัญหารวมท้ังการสร๎างตาราง กราฟ สัญลักษณ์ การพูด 
4)  ลงมือแก๎ปัญหารวมถึงการตัดสินใจ วิเคราะห์ระบบ หรือออกแบบระบบเพื่อนน าไปสํูเป้าหมาย

หรือวิเคราะห์วินิจฉัยและเสนอวิธีการแก๎ปัญหา 
5)  สะท๎อนการแก๎ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการแก๎ปัญหาและมองหาสาระข๎อมูลเพิ่มเติม หรือเพิ่ม

ค าอธิบายให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น ประเมินการแก๎ปัญหาจากมุมมองตําง ๆ หรือหาวิธีแก๎ปัญหาใหมํ และให๎เป็นท่ี
ยอมรับมากขึ้น หรือเพื่อให๎สามารถอธิบายได๎ 

6)  ส่ือสารการแก๎ปัญหารวมถึงการเลือกส่ือและการน าเสนอท่ีเหมาะสม เพื่อบอกกลําวและส่ือสาร
การแก๎ปัญหาให๎คนนอกได๎รับรู๎ 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการตําง ๆ ไปใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง  การท างาน และการอยูํรํวมกันในสังคม
ด๎วยการสร๎างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหวํางบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย๎งตําง ๆ อยํางเหมาะสม การ
ปรับตัวให๎ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล๎อม และการรู๎จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมํพึงประสงค์
ท่ีสํงผลกระทบตํอตนเองและผ๎ูอื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช๎ เทคโนโลยีด๎านตําง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การท างาน  การ
แก๎ปัญหาอยํางสร๎างสรรค์ ถูกต๎อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 จากข๎อสรุปของผ๎ูทรงคุณวุฒิทางการศึกษาสรุปได๎วํา คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นลักษณะของคนดี
คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมและได๎สรุปสาระคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้ 
 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นิยมไทย ปฏิบัติตามค าส่ัง
สอนของศาสนาเคารพเทิดทูนศาสนา แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนพระเกียรติและพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ 
 2.  ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอยํางเหมาะสม และตรงตํอความเป็นจริงประพฤติ
ปฏิบัติอยํางตรงไปตรงมา ท้ังกาย วาจา ใจ ตํอตนเองและผ๎ูอื่นรวมตลอดท้ังตํอหน๎าท่ีการงานและค ามั่นสัญญา 
ความประพฤติท่ีตรงไปตรงมาและจริงใจในส่ิงท่ีถูกท่ีควร ถูกต๎องตามท านองคลองธรรมรวมไปถึงการไมํคิดคด
ทรยศ ไมํคดโกงและไมํหลอกลวงนอกจากนี้แล๎วความซื่อสัตย์สุจริตยังรวมไปถึงการรักษาค าพูดหรือค ามั่น
สัญญาและการปฏิบัติหน๎าท่ีการงานของตนเองด๎วยความรับผิดชอบและด๎วยความซื่อสัตย์ไมํแสวงหา
ผลประโยชน์ให๎แกํตนเองและพวกพ๎องด๎วยการใช๎อ านาจหน๎าท่ีโดยมิชอบซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตนี้จะด าเนินไป
ด๎วยความต้ังใจจริงเพื่อท าหน๎าท่ีของตนเองให๎ส าเร็จลุลํวง ด๎วยความระมัดระวัง และเกิดผลดีตํอตนเองและ
สังคม 
 3.  มีวินัย หมายถึง  การควบคุมความประพฤติให๎ถูกต๎องและเหมาะสมกับจรรยามารยาท ข๎อบังคับ 
ข๎อตกลง กฎหมายและศีลธรรมการรู๎จักควบคุมตนเองให๎ประพฤติปฏิบัติตามข๎อตกลง ข๎อบังคับระเบียบแบบ
แผน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยํอมน ามาซึ่งความสงบสุขในชีวิตของตนความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยของสังคมและประเทศชาติ 
 4.    ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง  การค๎นคว๎าหาความรู๎หรือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  
 5.    อยู่อย่างพอเพียงหมายถึง การมีความพอดีในการบริโภค ใช๎ทรัพยากรและเวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน์ค านึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดกํอนใช๎จํายตามความเหมาะสมรู๎จักการเพิ่มพูนทรัพย์ ด๎วยการเก็บ
และน าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ดูแลรักษาบูรณทรัพย์ของตนเอง มีการเก็บออมเงินไว๎ตามสมควร 
 6.     มุ่งม่ันในการท างาน หมายถึง  การศึกษาเรียนรู๎เพื่อหาข๎อเท็จจริง ซึ่งอาจพัฒนาไปสํูความจริง
ในส่ิงท่ีต๎องการเรียนรู๎ หรือต๎องการหาค าตอบเพื่อน าค าตอบท่ีได๎นั้นมาใช๎ประโยชน์ในด๎านตํางๆ เชํน การ
ยกระดับความรู๎การน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯหรือน ามาสรุปเป็นความจริงให๎ได๎ 
 7.    รักความเป็นไทย หมายถึง เข๎าใจ หวงแหนความเป็นไทยซึ่งถือเป็นต๎นทุนทางสังคมท าให๎ทุก
ศาสนา สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติโดยต๎องมีการด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริตเป็น
คุณลักษณะท่ีเกี่ยวข๎องกับการเข๎าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับผ๎ูอื่น เชํนความมีกิริยามารยาท การปรับตัว 
ความตรงตํอเวลา ความสุภาพ การมี สัมมาคารวะการพูดจาไพเราะ และความอํอนน๎อมถํอมตน 
 8.    มีจิตสาธารณะ หมายถึง  คุณลักษณะทางจิตใจของบุคคลเกี่ยวกับการมองเห็นคุณคํา หรือการ
ใหคุ๎ณคําแกํการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงตําง ๆ ท่ีเป็นส่ิงสาธารณะท่ีไมํมีผ๎ูใดผ๎ูผ๎ูหนึ่งเป็นเจ๎าของ หรือเป็น
ส่ิงท่ีคนในสังคมเป็นเจ๎าของรํวมกันเป็นส่ิงท่ีสามารถสังเกตได๎จากความรู๎สึก
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นึกคิด หรือการกระท าที่แสดงออกมา ได๎แกํ การหลีกเล่ียงการใช๎หรือการกระท าท่ีจะท าให๎เกิดความช ารุด
เสียหายตํอสํวนรวมท่ีใช๎ประโยชน์รํวมกันของกลํุมการถือเป็นหน๎าท่ีท่ีจะมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาของสํวนรวม
ในวิสัยท่ีตนสามารถท าได๎  และการเคารพสิทธิในการใช๎ของสํวนรวมท่ีเป็นประโยชน์รํวมกันของกลํุม 
 
ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพ 

กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพเป็นกลํุมสาระท่ีชํวยพัฒนาให๎ผ๎ูเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจ              
มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นตํอการด ารงชีวิต และรู๎เทําทันการเปล่ียนแปลง สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช๎ประโยชน์ในการท างานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ และแขํงขันใน
สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีตํอการท างาน   
สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ 

 กลํุมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ  มุํงพัฒนาผ๎ูเรียนแบบองค์รวม เพื่อให๎มีความรู๎ความสามารถ มี
ทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาตํอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยมี
สาระส าคัญ  ดังนี้   

 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ชํวยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสังคมได๎ในสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไมํท าลายส่ิงแวดล๎อม   เน๎นการปฏิบัติจริงจนเกิดความ
มั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อให๎ค๎นพบความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

 การอาชีพ เป็นสาระท่ีเกี่ยวข๎องกับทักษะท่ีจ าเป็นตํออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม และเจตคติท่ีดีตํออาชีพ ใช๎เทคโนโลยีได๎เหมาะสม  เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่ 1   การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง1.1 เข๎าใจการท างาน มีความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ                     

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน และทักษะ              
การแสวงหาความรู๎ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช๎
พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อมเพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระที่ 2    การอาชีพ  
มาตรฐาน ง 2.1    เข๎าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 
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คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     เข๎าใจกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ใช๎กระบวนการกลํุมในการท างาน มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างานท่ีเสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง และมีจิตส านึกในการใช๎พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อมอยําง
ประหยัดและค๎ุมคํา 

    เข๎าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติท่ีดีตํอและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานท า คุณสมบัติท่ีจ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข๎าสํูอาชีพ มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ตํออาชีพท่ีสนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพท่ี
สอดคล๎องกับความรู๎  ความถนัด และความสนใจ 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

    เข๎าใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ มีทักษะ                 
การท างานรํวมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา และทักษะการแสวงหาความรู๎ ท างานอยําง
มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางค๎ุมคําและยั่งยืน  

   เข๎าใจแนวทางสํูอาชีพ การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ใน
อาชีพที่ถนัดและสนใจ และมีคุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่  1       การด ารงชีวิตและครอบครัว  
มาตรฐาน ง 1. 1  เข๎าใจการท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์   มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ                

การจัดการ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน  และทักษะ           
การแสวงหาความรู๎    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน   มีจิตส านึก             
ในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1  1. วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตาม

กระบวนการท างาน   
 2. ใช๎กระบวนการกลํุมในการท างาน 
ด๎วยความเสียสละ 
 3. ตัดสินใจแก๎ปัญหาการท างาน              
อยํางมีเหตุผล 
 

  ขั้นตอนการท างาน   เชํน 
- กา ร ใ ช๎ อุ ปก รณ์ อ านวยคว ามสะดวก                

ในการท างานบ๎าน   
- การจัดและตกแตํงห๎อง 
-  การเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎าปลีก  ค๎าสํง                      

ร๎านสะดวกซื้อ  และห๎างสรรพสินค๎า                      

  การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  เชํน 
-  การเตรียม  ประกอบ จัด ตกแตํง                   

และบริการอาหาร 
-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
-  การประดิษฐ์ของใช๎  ของตกแตํง  จาก

วัสดุในท๎องถิ่น                    

  การแก๎ปัญหาในการท างาน   เชํน 
-  การจัดสวนในภาชนะ 
-  การซํอมแซม วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ   

ม. 2  1. ใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎เพื่อพัฒนา 
การท างาน 
 2. ใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา                  
ในการท างาน 
 3. มีจิตส านึกในการท างานและใช๎
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                      
อยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
 
 

   การแสวงหาความรู๎ เพื่อพัฒนาการท างาน  
เชํน 

- การจัดและตกแตํงบ๎าน 

- การดูแลรักษาและตกแตํงสวน 

- การจัดการผลผลิต                   

 การท างานโดยใช๎กระบวนการแก๎ปัญหา  เชํน 
-  การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแตํง และ

บริการ  เครื่องด่ืม  
-  การเล้ียงสัตว์ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
-  การประดิษฐ์ของใช๎  ของตกแตํง จากวัสดุ

ในโรงเรียน หรือ ท๎องถิ่น 
-  การติดตํอส่ือสารและใช๎บริการกับหนํวยงาน

ตําง  ๆ
ม. 3  1 .   อภิป รายขั้ นตอนการท า ง าน ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 2.  ใช๎ทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมี
คุณธรรม 
 3.   อภิปรายการท างานโดยใช๎ทักษะ                  
การ จัดการเพื่ อการประหยัดพ ลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม 

  ขั้นตอนการท างาน  เชํน 
-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เส้ือผ๎า  ท่ีต๎องการ             

การดูแลอยํางประณีต   
-  การสร๎างช้ินงาน หรือ ผลงาน                         

  การท างานรํวมกัน   เชํน 
-  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภท

ส ารับ 
-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ    

  การจัดการ  เชํน 
-  ธุรกิจประเภทตํางๆ 
-  การขยายพันธุ์พืช 
    -  การติดต้ัง / ประกอบผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎ใน

บ๎าน 
 

ม. 4- 6  1.  อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
 2.  สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์                       
และมีทักษะการท างานรํวมกัน   
 3. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
  4.  มีทักษะกระบวนการแก๎ปญัหาในการท างาน 
 5.  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อ              
การด ารงชีวิต 
 6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
 7. ใช๎พลังงาน  ทรัพยากร ในการท างาน
อยํางค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล๎อม 

  การท างานเพื่อการด ารงชีวิต   เชํน 
-  การเลือก  ใช๎  ดูแลรักษา  เส้ือผ๎า                 

และเครื่องแตํงกาย                     

  การท างานรํวมกัน   เชํน 
-  การประดิษฐ์ของใช๎ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไทย 
-  หน๎าท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีตํอ

สมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน                    

  การจัดการ   เชํน 
-  การดูแลรักษา  ท าความสะอาด                    

จัดตกแตํงบ๎านและโรงเรียน 
-  การปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืช                      

หรือเล้ียงสัตว์ 
-  การบ ารุง  เก็บรักษา  เครื่องใช๎ไฟฟ้า  และ
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก                      
ในชีวิตประจ าวัน 

-  การด าเนินการทางธุรกิจ                      

  การแก๎ปัญหาในการท างาน  เชํน 
-  การตัดเย็บและดัดแปลงเส้ือผ๎า 
-  การเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร 
-  การติดต้ัง ประกอบ  ซํอมแซมอุปกรณ์ 

เครื่องมือ เครื่องใช๎  ส่ิงอ านวย               
ความสะดวก  ในบ๎านและโรงเรียน                   

  การแสวงหาความรู๎เพื่อการด ารงชีวิต  เชํน 

- การดูแลรักษาบ๎าน 

- การเล้ียงสัตว์ 
             

 
สาระที ่  2        การอาชีพ   

มาตรฐาน  ง  2. 1 เข๎าใจ มีทักษะท่ีจ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช๎เทคโนโลยี     

    เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติท่ีดีตํออาชีพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ม. 1  1. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
 2. มีเจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 
 3. เห็นความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
 
 
 
 
 

  แนวทางการเลือกอาชีพ 
-  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                  

  เจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 
- การสร๎างรายได๎จากการประกอบอาชีพสุจริต                     

  ความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
-  การมีรายได๎จากอาชีพที่สร๎างขึ้น  
-   การเตรียมความพร๎อม            

ม. 2 1. อธิบายการเสริมสร๎างประสบการณ์
อาชีพ 
 2. ระบุการเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ 

  การจัดประสบการณ์อาชีพ 
-   สถานการณ์แรงงาน 
-   ประกาศรับสมัครงาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 3. มีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ  
 
 
 
 
 
 

-  ความรู๎ความสามารถของตนเอง 
-  ผลตอบแทน 

  การเตรียมตัวเข๎าสํูอาชีพ 
-   การหางาน 
-   คุณสมบัติท่ีจ าเป็น 

  ทักษะท่ีจ าเป็นตํอการประกอบอาชีพ 
-  ทักษะกระบวนการท างาน 
-   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา 
-  ทักษะการท างานรํวมกัน 
-  ทักษะการแสวงหาความรู๎ 
-  ทักษะการจัดการ 

ม. 3  1. อภิปรายการหางานด๎วยวิธีที่
หลากหลาย 
 2. วิเคราะห์แนวทางเข๎าสํูอาชีพ 
 3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ความถนัด
และความสนใจของตนเอง 
 
 
 
 

   การหางานหรือต าแหนํงท่ีวําง   
-  ส่ือ  ส่ิงพิมพ์ 
-  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

   แนวทางเข๎าสํูอาชีพ 
-   คุณสมบัติท่ีจ าเป็น 
-   ความมั่นคง 
-  การประเมินทางเลือก 

  การประเมินทางเลือกอาชีพ 
-  แนวทางการประเมิน 
-   รูปแบบการประเมิน 
-   เกณฑ์การประเมิน 

ม.  4- 6  1. อภิปรายแนวทางสํูอาชีพที่สนใจ  
 2. เลือก  และใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 
 3. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและ
สนใจ 
 4. มีคุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  
 
 

  แนวทางสํูอาชีพ 
-  เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ 
-  ลักษณะความมั่นคงและความก๎าวหน๎า

ของอาชีพ 
-  การสมัครงาน 
-  การสัมภาษณ์ 
-  การท างาน 
-  การเปล่ียนอาชีพ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

  การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยํางเหมาะสม
กับอาชีพ 

- วิธีการ 

- หลักการ 

- เหตุผล 

  ประสบการณ์ในอาชีพ   
-   การจ าลองอาชีพ 
-   กิจกรรมอาชีพ               

  คุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ 

- คุณธรรม 

- จริยธรรม 

- คํานิยม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 240 (6 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
-หน๎าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
-เศรษฐศาสตร์ 
-ภูมิศาสตร์ 
 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120  
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

160 (4 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

320 (8นก.) 
 

80 (2 นก.) 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
ศิลปะ 80 (2นก.) 80 (2นก.) 80 (2นก.) 120 (3 นก.) 
การงานอาชีพ 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 40 ( 1นก.) 120 (3 นก.) 
ภาษาตํางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 240 (6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 ช่ัวโมง 

(22 นก.) 
880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

880 ช่ัวโมง 
(22 นก.) 

1,640 ช่ัวโมง 
(41 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 180 
2. กิจกรรมนักเรียน  
    2.1  กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดผ๎ู
บ าเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

40 40 40 - 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

    2.2 กิจกรรมชุมนุม 25 25 25 120 
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

15 15 15 60 

รวมเวลาเรียนกิจกรรม
พัฒนาผ๎ูเรียน 

120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 
ตามความพร้อมและ
จุดเน้น 

  

หน๎าท่ีพลเมือง (เพิ่มเติม) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 ( 2นก.) 
รายวิชาท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร๎อม
และจุดเน๎น 8 กลํุมสาระฯ 

ห๎องเรียน
พิเศษ 

520(14นก.) 

ห๎องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

ห๎องเรียน
พิเศษ 

440(12นก.) 

2,920(73 นก.)(ห๎องเรียนพิเศษ) 
2,400(62 นก.)(วิทย-์คณิต)  
1,880(47 นก.) (ภาษ-สังคม) 

280(7 นก.) 200 (5 นก) 200 (5 นก) 
1,960(49นก.)(การงาน-เทคโน) 

1,960(49นก.) (สหศิลป์) 
การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎าง
องค์ความรู๎ (IS 1)  
( Research and 
Knowledge Formation )   

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การส่ือสารและการน าเสนอ 
(IS 2) ( Communication  
and Presentation ) 

- 40(1 นก.) - 40(1 นก.) 

การน าองค์ความรู๎ไปใช๎
บริการสังคม (IS 3) 

- - 20 20 

กิจกรรมโฮมรูม 40 40 40 120 
กิจกรรมรวมระดับ 40 40 40 - 
กิจกรรมสวดมนต์ 40 40 40 - 
กิจกรรมสอนซํอมเสริม - - 60 80 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

สาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4-6 

รวมเวลาเรียน รายวิชา/
กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร๎อม
และจุดเน๎น 

ห๎องเรียน
พิเศษ 
680 

ห๎องเรียน
พิเศษ 
680 

ห๎องเรียน
พิเศษ 
680 

3,300 (ห๎องเรียนพิเศษ) 
2,780 (วิทย-์คณิต)  
2,260 (ภาษ-สังคม) 

440 440 440 
2,340 (การงาน-เทคโน) 

2,340 (สหศิลป์) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

ห้องเรียน
พิเศษ 
1,680 

5,300 (ห้องเรียนพิเศษ) 
4,780 (วิทย์-คณิต)  
4,260 (ภาษ-สังคม) 

1,440 1,440 1,440 
4,340 (การงาน-เทคโน) 

4,340 (สหศิลป์) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 2564 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) 
รายวิชาพื้นฐาน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ง21101 การงานอาชีพ 1 20ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง21102 การงานอาชีพ 2 20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ง22101 การงานอาชีพ 3 20ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง22102 การงานอาชีพ 4 20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 ง23101 การงานอาชีพ 5 20ช่ัวโมง   1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง23102 การงานอาชีพ 6 20ช่ัวโมง  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        ง20201     เกษตรกรรม 1  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20202     เกษตรกรรม 2  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20207     อุตสาหกรรม 1  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20208     อุตสาหกรรม 2  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20213     คหกรรม 1   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20214     คหกรรม 2   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20219     คหกรรม 1   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20220     คหกรรม 2   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
        ง20209 เกษตรกรรม 3  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20210     เกษตรกรรม 4  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20215     อุตสาหกรรม 3  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20216     อุตสาหกรรม 4  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20221     คหกรรม 3   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

        ง20222 คหกรรม 4  40ช่ัวโมง               2 ช่ัวโมง/สัปดาห์  
 I20201  การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎:IS1 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I20202   การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2           40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ง20211 เกษตรกรรม 5  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20212     เกษตรกรรม 6  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20217     อุตสาหกรรม 5  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20218     อุตสาหกรรม 6  40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20223     คหกรรม 5   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
        ง20224     คหกรรม 6   40ช่ัวโมง  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 - 6) 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง31101 การงานอาชีพ 1            20ช่ัวโมง       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง31102 การงานอาชีพ 2            20ช่ัวโมง       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ง32101 การงานอาชีพ 3          20ช่ัวโมง       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง32102 การงานอาชีพ 4            20ช่ัวโมง       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ง33101 การงานอาชีพ 5            20ช่ัวโมง       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 ง33102 การงานอาชีพ 6            20ช่ัวโมง       1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ง31213 เทคโนโลยีการเกษตร 1   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31214 เทคโนโลยีการเกษตร 2   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31219 อุตสาหกรรม 1   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31220 อุตสาหกรรม 2  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31225 การถนอมอาหาร 1   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง31226 การถนอมอาหาร 2  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 ง32215 เทคโนโลยีการเกษตร 3   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32216 เทคโนโลยีการเกษตร 4  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32221 อุตสาหกรรม 3   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32222 อุตสาหกรรม 4  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32227 การแปรรูปอาหาร 1   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง32228 การแปรรูปอาหาร 2  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30201       การศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎:IS1  40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 I30202       การส่ือสารและการน าเสนอ : IS2 40 ช่ัวโมง      2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ง33217 เทคโนโลยีการเกษตร 5   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33218 เทคโนโลยีการเกษตร 6   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33223 อุตสาหกรรม 5   40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33224 อุตสาหกรรม 6  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33229 การแปรรูปอาหาร 3  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
  ง33230 การแปรรูปอาหาร 4  40ช่ัวโมง       2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง21101 การงานอาชีพ 1 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลํุมในการ
ท างาน การแก๎ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความเสียสละ แนวทางในการเลือกอาชีพ    
เจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบ๎าน 
งานประดิษฐ์ หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง.1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3  
 ง 2.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3 

 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง21101 การงานอาชีพ 1    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                     เวลา  20  ชั่วโมง  
  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน

การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 เรียนรู๎กระบวนการ
ท างาน 

ง.1.1 ม.1/1 
       ม.1/2 
       ม.1/3 
 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

8 10 

2 การดูแลรักษาบ๎าน ง.1.1  ม1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

5 10 

3 อาหารกับการ
ด ารงชีวิต 

ง.1.1  ม1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 
 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

6 10 

สอบกลางภาค  20 
4 การประดิษฐ์ของใช๎

ของตกแตํง 
ง.1.1  ม1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

9 20 

5 โลกของอาชีพ ง.2.1 ม.1/1 
       ม.1/2 
       ม.1/3 
 

1แนวทางการเลือกอาชีพ 
2.เจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 
3.ความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 

8 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 

 
 
 
 
 
 



 
  

  

21 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง21102    การงานอาชีพ 2 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษากระบวนการท างาน เกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  กระบวนการกลํุมในการ
ท างาน การแก๎ปัญหาการท างาน ลักษณะนิสัยในการท างานด๎วยความเสียสละ แนวทางในการเลือกอาชีพ    
เจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ  และความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
 วิเคราะห์และวางแผนขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างานในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับงานบ๎าน 
งานประดิษฐ์ หรืองานเกษตร หรืองานอื่นๆ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต            
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
 ง 1.1  ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 
 ง 2.1  ม.1/1,ม.1/2, ม.1/3 

 
รวม  6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง21102 การงานอาชีพ 2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                     เวลา  20  ชั่วโมง   
  

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน

การเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 เรียนรู๎กระบวนการ
ท างาน 

ง.1.1 ม.1/1 
       ม.1/2 
       ม.1/3 
 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

4 6 

2 การดูแลรักษาบ๎าน ง.1.1  ม1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

2 6 

3 อาหารกับการ
ด ารงชีวิต 

ง.1.1  ม1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 
 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

4 18 

สอบกลางภาค  20 
4 การแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร 
ง.1.1  ม1/1 
        ม.1/2 
        ม.1/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

5 20 

5 โลกของอาชีพ ง.2.1 ม.1/1 
       ม.1/2 
       ม.1/3 
 

1.แนวทางการเลือกอาชีพ 

2.เจตคติท่ีดีตํอการประกอบอาชีพ 

3. ความส าคัญของการสร๎างอาชีพ 
 

5 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง22101 การงานอาชีพ 3 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา  วิเคราะห ์ และแสวงหาความรู๎  เพื่อพัฒนาการท างาน  โดยใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาใน
การท างาน  มีความคิดสร๎างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ในการจัดตกแตํงบ๎าน  การ
ดูแลรักษา และใช๎ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา  อธิบายการเสริมสร๎างประสบการณ์
อาชีพ   การเตรียมตัวเข๎า สํูอาชีพ  และมี ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
 
รหัสตัวชี้วัด 
  ง.1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  ง.2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
รวม   6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง22101 การงานอาชีพ 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                     เวลา  20  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 ตกแตํงห๎องให๎สวย ง.1.1 ม.2/1 
       ม.2/2 
       ม.2/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

8 20 

2 จัดสวนในภาชนะ ง.1.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

10 10 

สอบกลางภาค  20 

3 ประดิษฐ์ไว๎ใช๎
ประโยชน์ 

ง.1.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

งานประดิษฐ์เป็นการหรือประดิษฐ์ช้ินงานโดย
อาศัยความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์  ส่ิงประดิษฐ์
ท่ีเกิดขึ้นมีท้ังประโยชน์และความสวยงามควบคํู
กันไป 

8 10 

4 งานชํางในบ๎าน ง.1.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

อุปกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องใช๎ในบ๎านเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกตํอการท างานในด๎านตําง ๆ 
ดังนั้นควรเลือกใช๎ให๎ถูกวิธี  ตลอดจนรู๎จักดูและ
และบ ารุงรักษา  ซึ่งจะชํวยให๎การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5 10 

5 สร๎างงาน  สร๎าง
รายได๎ 

ง.2.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

อาชีพเป็นการปฏิบัติหน๎าท่ีของบุคคลท่ีมี
ข๎อก าหนด  ข๎อตกลง  หรือขอบเขตของภารกิจ
และความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน  โดยมี
ผลตอบแทนเป็นรายได๎เพื่อน าไปใช๎จํายในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน   

6 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง22102 การงานอาชีพ 4 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และเรียนรู๎ทักษะการท างานรํวมกนั โดยค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา ตัด
เย็บซํอมแซม ดูแลรักษาเส้ือผ๎าอยํางถูกวิธีโดยใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน จัดเตรียมอาหาร
ประเภทส ารับ และจัดตกแตํงอยํางสวยงาม มีความรอบรู๎การขยายพันธุ์พืช งานชําง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ มีจิตส านึกและใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัด ค๎ุมคําเป็นธรรมในการท างาน และใช๎ทรัพยากร
ในการปฏิบัติงานอยํางประหยัดและค๎ุมคํา  อธิบายการเสริมสร๎างประสบการณ์อาชีพ  การเตรียมตัวเข๎าสํู
อาชีพ  และมีทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 
  ง.1.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
  ง.2.1 ม.2/1,ม.2/2,ม.2/3 
 
รวม   6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง22102 การงานอาชีพ 4    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                     เวลา  20  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 การท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิต 

ง.1.1 ม.2/1 
       ม.2/2 
       ม.2/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

8 20 

2  ง.1.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

1.ขั้นตอนการท างาน  
2.การท างานโดยใช๎กระบวนการกลํุม  
3.การแก๎ปัญหาในการท างาน 

10 10 

สอบกลางภาค  20 

3 ประดิษฐ์ไว๎ใช๎
ประโยชน์ 

ง.1.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

งานประดิษฐ์เป็นการหรือประดิษฐ์ช้ินงานโดย
อาศัยความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์  ส่ิงประดิษฐ์
ท่ีเกิดขึ้นมีท้ังประโยชน์และความสวยงามควบคํู
กันไป 

8 10 

4 งานชํางในบ๎าน ง.1.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

อุปกรณ์  เครื่องมือ  และเครื่องใช๎ในบ๎านเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกตํอการท างานในด๎านตําง ๆ 
ดังนั้นควรเลือกใช๎ให๎ถูกวิธี  ตลอดจนรู๎จักดูและ
และบ ารุงรักษา  ซึ่งจะชํวยให๎การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5 10 

5 สร๎างงาน  สร๎าง
รายได๎ 

ง.2.1  ม.2/1 
        ม.2/2 

      ม.2/3 

อาชีพเป็นการปฏิบัติหน๎าท่ีของบุคคลท่ีมี
ข๎อก าหนด  ข๎อตกลง  หรือขอบเขตของภารกิจ
และความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน  โดยมี
ผลตอบแทนเป็นรายได๎เพื่อน าไปใช๎จํายในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน   

6 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง23101 การงานอาชีพ 5 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และเรียนรู๎ทักษะการท างานรํวม โดยค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคํา ตัด
เย็บซํอมแซม ดูแลรักษาเส้ือผ๎าอยํางถูกวิธีโดยใช๎ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน จัดเตรียมอาหาร
ประเภทส ารับ และจัดตกแตํงอยํางสวยงาม มีความรอบรู๎การขยายพันธุ์พืช งานชําง การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ และมีจิตส านึกและใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและค๎ุมคําเป็นธรรมในการท างาน  
 อธิบายระดับเทคโนโลยี และสร๎างส่ิงของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อน าไปสํู
การสร๎างต๎นแบบและแบบจ าลองของส่ิงของเครื่องใช๎หรือถํายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิด
และการรายงานผล 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 ง 1.1 ม.3/1, ม.3/2,ม.3/3            
   ง 2.1 ม.3/1, ม.3/2 , ม.3/3 

 
รวม   6  ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง23101 การงานอาชีพ 5    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                     เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 
 

การท างานเพื่อการ
ด ารงชีพ 
 

ง.1.1 ม.3/1 
       ม.3/2 

    ม.3/3 

การท างานเพื่อการด ารงชีพจะต๎องใช๎ทักษะใน   
การท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และทักษะ   
การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร  
และส่ิงแวดล๎อม 

6 
 

10 

2 
 
 
 

ผ๎าและการตัดเย็บ 
 
 
 

ง.1.1 ม.3/1 
       ม.3/2 

    ม.3/3 

การดูแลรักษา ซํอมแซม ดัดแปลง ตกแตํงและ  
 ตัดเย็บเส้ือผ๎าจะต๎องใช๎ขั้นตอนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการท างานรํวมกันอยําง
มีคุณธรรม และทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม 

6 
 
 

10 

3 อาหารประเภทส ารับ ง.1.1 ม.3/1 
       ม.3/2 

    ม.3/3 

การประกอบอาหารประเภทส ารับจะต๎องใช๎ 
ขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะใน 
การท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรมและทักษะ   
การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และส่ิงแวดล๎อม 

6 10 

สอบกลางภาค  20 
4 งานชํางในบ๎าน 

 
 
 

ง.1.1 ม.3/1 
       ม.3/2 

    ม.3/3 

งานชํางในบ๎าน สามารถเรียนรู๎และท าได๎ด๎วย
ตนเอง ซึ่งจะต๎องใช๎ขั้นตอนการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทักษะในการท างานรํวมกัน      
อยํางมีคุณธรรม และทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม   

6 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

5 การประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ  

ง.1.1 ม.3/1 
       ม.3/2 

    ม.3/3 

การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
จะต๎องใช๎ขั้นตอน การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทักษะในการท างานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม 
และทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม   
 
 

6 10 

6 การขยายพันธุ์พืช 
 

ง.2.1 ม.3/1 
       ม.3/2 

    ม.3/3 

การขยายพันธุ์พืชจะต๎องใช๎ขั้นตอนการท างานท่ี
มีประสิทธิภาพ ทักษะการท างานรํวมกันอยํางมี
คุณธรรม และทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล๎อม 

6 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง23102 การงานอาชีพ 6 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และอภิปรายแนวทางเข๎าสํูอาชีพท่ีสนใจ  ในการเตรียมตัวหาหางานหรือต าแหนํงวําง จากส่ือ
ส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์แนวทางเข๎าสํูอาชีพ และประเมินทางเลือกในกา รประกอบอาชีพท่ี
สอดคล๎องกับความรู๎ความถนัดและความสนใจของตนเอง  การเลือกแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน 
และใช๎เกณฑ์การประเมินอยํางเหมาะสมกับอาชีพ  วิธีการ  หลักการเหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัด  
การจ าลองอาชีพ  การจัดกิจกรรม  และมีคุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยม 

 โดยการใช๎กระบวนการศึกษาหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  ทางทฤษฏีและปฏิบัติ   
        เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ตัวชี้วัด 

 ง 2.1   ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3 

รวม  3 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง23102 การงานอาชีพ 6    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                     เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 การพัฒนาตนเอง
เข๎าสํูอาชีพ 

ง2.1  ม.3/1 1. แนวทางสํูอาชีพ 
2.การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

- วิธีการ 

- หลักการ 

- เหตุผล 

2 4 

2 การเตรียมตัวหางาน
และพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ง2.1  ม.3/1 1. แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

2 6 

3 การสมัครงานและ
การสัมภาษณ์งาน 

ง2.1  ม.3/2 1.แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

2 10 

4 
รูปแบบธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพ 

ง2.1  ม.3/2 1.แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

4 10 

 สอบกลางภาค  20 

5 การเลือกใช๎
เทคโนโลยีให๎
เหมาะสมกับงาน
อาชีพ 

ง2.1  ม.3/2 1.แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

2 6 

6 ประสบการณ์ใน
อาชีพ 

ง.2.1  ม.3/2 3. ประสบการณ์ในอาชีพ   4 8 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

7 
 
 
8 

แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

ง2.1  ม.3/3 
 
 

ง2.1  ม.3/3 

1.การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง 
เหมาะสมกับอาชีพ 
2.แนวทางสํูอาชีพ 
4. คุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ 

- คุณธรรม 

- จริยธรรม 
       -    คํานิยม 

2 
 
 
2 

10 
 
 
6 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง 20207 เกษตรกรรม 1     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 
ศึกษา อธิบายความหมายและความส าคัญของการผลิตพืช หลักการและแนวทางการวางแผนการ 

จัดการปลูกพืช วัตถุประสงค์การเตรียมพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การ
เพาะเมล็ด การปักช า การตอนกิ่ง ความส าคัญของดิน น้ าและปุ๋ยท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติ
ของดินท่ีเหมาะสมตํอการปลูกพืช ปัจจัยท่ีต๎องค านึงถึง หลักการและวิถีการให๎น้ าและปุ๋ยพืช วิธีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเลือกใช๎บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิต
และการถนอมอาหาร การจัดจ าหนํายผลผลิต การก าหนดราคาขายผลผลิต 
           โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 

 1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญและประเภทของการผลิตพืชได๎ 
 2.  วิเคราะห์หลักการและแนวทางการวางแผนการจัดการปลูกพืชได๎ 
 3.  อภิปรายความส าคัญของการเกษตรและวัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืชได๎ 
 4.  วิเคราะห์ความส าคัญของดินท่ีมีผลตํอการเจริญเติบโตของพืชได๎ 
 5.  อธิบายความหมายความส าคัญของการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
 6.บอกคุณสมบัติของดินท่ีเหมาะสมตํอการปลูกพืชได๎อยํางเหมาะสม 
 7.เลือกใช๎และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการปลูกพืชอยํางเหมาะสม 
 8.อธิบายวิธีการปลูกพืชโดยใช๎เมล็ด การปักช า การตอนกิ่งได๎ 
 9.วิเคราะห์ความส าคัญของน้ าและปุ๋ยท่ีมีผลตํอการเติบเจริญเติบโตของพืชได๎ 
 10.วิเคราะห์หลักการในการให๎น้ าและปุ๋ย และเลือกวิธีการให๎น้ าและปุ๋ยแกํพืชอยํางเหมาะสมได๎ 
 11.อธิบายหลักการ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชได๎ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 12.อธิบายข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และหลักการเลือกใช๎บรรจุภัณฑ์ได๎ 
 13.อธิบายความหมายของการแปรรูปผลผลิตและการถนอมอาหารได๎ 
 14.แปรรูปผลผลิตและถนอมอาหารได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมกับผลผลิตแตํละชนิด 
 15.อภิปรายความส าคัญของการวางแผนการจัดจ าหนํายผลผลิต วิธีการก าหนดราคาขายผลผลิตและ
ค านวณราคาขายผลผลิตได๎ 
 
รวม 15  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20207 เกษตรกรรม 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎
เบ้ืองต๎น
เกี่ยวกับการ
ปลูกพืช 

1.  สามารถบอก
ความหมาย  
ความส าคัญ  ประโยชน์  
ประเภทของพืช 

ความหมาย  ความส า คัญ  
ประโยชน์  ประเภทของผัก 

4 10 

2 การ
เตรียมการ
กํอนปลูกพืช 

2.สามารถคัดเลือกพันธุ์  
การเตรียมดิน  เพาะ
เมล็ดได๎ 

การคัดเลือกพันธุ์  การเตรียม
ดิน  เพาะเมล็ด 

4 10 

3 กระบวนการ
ปลูกพืช 

3.สามารถบอกวิธีการ
เตรียมแปลงปลูก  การ
ปลูกผักในแปลง  การ
ปลูกผักในภาชนะ 

การเตรียมแปลงปลูก  การ
ปลูกผักในแปลง  การปลูกผัก
ในภาชนะ 

12 10 

สอบกลางภาค  20 
4 การปฏิบัติ

บ ารุงรักษา 
4.สามารถบอกเทคนิคใน
การปฏิบัติดูแล  การให๎
น้ าให๎ปุ๋ยก าจัดศัตรูผักได๎ 

เทคนิคในการปฏิบัติดูแล  การ
ให๎น้ าให๎ปุ๋ยก าจัดศัตรูผัก 

4 10 

5 การเก็บเกี่ยว
และแปรรูป 

5.ข๎อควรปฏิบัติการเก็บ
เกี่ยว  การแปรรูป-คัด
ขนาด  การบันทึก การ
ปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงานได๎ 

ข๎อควรปฏิบัติการเก็บเกี่ยว  
การแปรรูป-คัดขนาด  การ
บันทึก การปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 

12 10 

6 การจัดการ
ผลผลิต 

การใช๎ประโยชน์จาก
ผลผลิต 

การใช๎ประโยชน์จากผลผลิตมี
ความส าคัญอยํางไร 

4 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง 20208 เกษตรกรรม 2     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ประเภทของปุ๋ย
อินทรีย์  การได๎มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ การหมักปุ๋ยชีวภาพ วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ การดูแลรักษา ปฏิบัติการ
หมักปุ๋ยชีวภาพ โดยใช๎ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนภาชนะท่ีใช๎ในการหมักปุ๋ยชีวภาพ การดูแลรักษา ค านวณ
คําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการสร๎างสุขนิสัย กระบวนการสร๎าง
คํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพได๎ 
   2. บอกประเภทของปุ๋ยอินทรีย์  การได๎มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์  และการหมักปุ๋ยชีวภาพได๎ 
   3. บอกวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ  และการดูแลรักษาปุ๋ยหมักได๎ 
   4. ปฏิบัติการผลิตหรือหมักปุ๋ยชีวภาพได๎ 
   5. ค านวณคําใช๎จําย  และก าหนดราคาขาย ได๎ 
   6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน  และท าบัญชีรายรับ-รายจําย  ได๎ 
   7. บรรจุหีบหํอ และจัดจ าหนํายผลผลิตได๎ 
   8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได๎ 
   9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยําง 
ค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล๎อม 
   
รวม  9 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20208 เกษตรกรรม 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎ท่ัวไป 1.สามารถบอกความหมาย  
ความส าคัญ  ประโยชน์
ของปุ๋ยหมักชีวภาพได๎ 

ความหมาย  ความส าคัญ  
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

4 10 

2 การเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ 

2.สามารถบอกวิธีการ
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
ในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ
ได๎ 

การจัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ในการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

4 10 

3 กระบวนการ
ท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

3. สามารถบอกวิธีการ
หมักปุ๋ยชีวภาพได๎ 

การปฏิบัติการหมักปุ๋ย
ชีวภาพ 

16 10 

สอบกลางภาค  20 
4 การปฏิบัติ

บ ารุงรักษา 
4.สามารถบอกวิธีการดูแล
รักษาการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพได๎ 

การปฏิบัติดูแลรักษาการท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

12 24 

5 การก าหนด
ราคาขายและ
การจ าหนําย 

5. สามารถบอกข๎อควร
ปฏิบัติการเก็บรักษาปุ๋ย
และการน าไปใช๎ประโยชน์  
การก าหนดราคาขาย การ
จ าหนําย การบันทึก  
การปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงานได๎ 

ข๎อควรปฏิบัติการเก็บรักษา
ปุ๋ยและการน าไปใช๎
ประโยชน์  การก าหนดราคา
ขาย การจ าหนําย การบันทึก  
การปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 

8 6 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20213 อุตสาหกรรม 1     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 

ศึกษาเกี่ยวความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับงานประปาพื้นฐาน เครื่องมือท่ีใช๎ในงานประปา อุปกรณ์ท่ีใช๎ในงาน
ประปา ระบบการสํงน้ าประปา ระบบการกรองน้ าประปา การซํอมบ ารุงระบบน้ าประปาพื้นฐาน  

โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา   ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลํุม
และกระบวนการจัดการ   

มีนิสัยในการท างานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง   มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายหน๎าท่ีการใช๎งานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได๎      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ในงานประปา 
3.  สามารถเลือกใช๎วัสดุในงานประปาได๎อยํางเหมาะสม  
4.  สามารถเลือกใช๎เครื่องมือในงานประปาได๎อยํางถูกต๎อง    
5.  สามารถซํอมบ ารุงระบบน้ าประปาพื้นฐานได๎   
6.  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประปาได๎         

 
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20213 อุตสาหกรรม 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
ในงานชําง
ประปา    

-อธิบายหน๎าท่ีการใช๎งาน
ของเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในงานชํางประปา
ได๎ 

- เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
ในงานชํางประปา    

4 5 
 
 

2 คุณสมบัติของ
วัสดุท่ีใช๎ใน
งานชําง
ประปา 

-บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ี
ใช๎ในงานชํางประปา 

- คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ใน
งานชํางประปา 

8 10 

3 วัสดุในงาน
ประปา 

-สามารถเลือกใช๎วัสดุใน
งานประปาได๎อยําง
เหมาะสม  
 

-วัสดุในงานชํางประปา 8 
 

15 

สอบกลางภาค  20 
4 

 
 
 

เครื่องมือใน
งานประปา 
การ 

-สามารถเลือกใช๎เครื่องมือ
ในงานประปาได๎อยําง
ถูกต๎อง   
  

-เครื่องมือชํางประปา
ประเภทตํางๆ 
 

6 
 
 

10 
 
 

5 ปฏิบัติงาน
ประปา 

-สามารถซํอมบ ารุงระบบ
น้ าประปาพื้นฐานได๎   

-การปฏิบัติงานประปา
ประเภทตําง ๆ 

6 
 

10 
 

6 วัสดุในงาน
ประปา 

-สามารถเลือกใช๎วัสดุใน
งานประปาได๎อยําง
เหมาะสม  
 

-วัสดุในงานชํางประปา 8 
 

10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20214 อุตสาหกรรม 2     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
 

      งานไม๎เป็นงานท่ีใชํฝีมือและนิยมใชํวัสดุในท๎องถิ่น การใชํเครื่องมืองานชํางไม๎ วัสดุอุปกรณ์  ความ
ปลอดภัย ในขณะปฏิบัติงาน การออกแบบ และอํานแบบ เทคนิคการท างานไม๎ วิธีการ วัด การตัด การตกแตํง 
การเจาะ การเข๎าปากไม๎ การประกอบและตกแตํงช้ินงาน โดยปฏิบัติ งานฝึกทักษะ เกี่ยวกับการออกแบบและ
อํานแบบ การวัด การตัด การตกแตํง การเจาะการเข๎า ปากไม๎ การประกอบและตกแตํงช้ินงาน ผลิตช้ินงาน
ตามแบบก าหนด บริการผลิตงานไม๎อยํางงํายส ารวจแหลํงวัสดุ และแหลํงบริการในท๎องถิ่น ค านวณคําใช๎จําย 
ก าหนดราคา จัดจ าหนําย ท าบัญชีรายรับรายจําย  
      เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีทักษะในการอํานแบบ การวัด การตัด การตกแตํง การเจาะ การ
เข๎าปากไม๎ การประกอบ และตกแตํงช้ินงาน สามารถให๎บริการ ผลิตเครื่องครุภัณฑ์ท่ีท าด๎วยไม๎และจ าหนํายได ้ 
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. รู๎และเข๎าใจ งานชํางไม๎ท่ีท าด๎วยไม๎ในท๎องถิ่น  
2. รู๎และเข๎าใจไม๎ชนิดตํางๆ ในประเทศไทย เลือกไม๎และการเก็บรักษาไม๎ ได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
3. รู๎และเข๎าใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันไมํให๎เกิดอุบัติเหตุได๎  
4. รู๎และเข๎าใจ มีทักษะการใช๎เครื่องมือและเลือกใช๎วัสดุ – อุปกรณ์ ได๎ถูกต๎อง  
5. เข๎าใจการออกแบบ การอํานแบบ การวัด การตัด การเจาะ การเข๎าปากไม๎ การประกอบ ตกแตํง

ช้ินงาน และปฏิบัติได๎  
6. สามารถวางแผนการทางาน และปฏิบัติตามข้ันตอนตามแบบก าหนดอยํางถูกต๎องและสวยงาม  
7. ให๎บริการผลิตงานไม๎ ก าหนดราคาและจ าหนํายได๎ 

  
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20214 อุตสาหกรรม 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 งานไม ๎ -รู๎และเข๎าใจ งานชํางไม๎ท่ี
ท าด๎วยไม๎ในท๎องถิ่น 

-ประเภทของงานไม ๎
 

6 
 

 

5 
 
 

2 คุณสมบัติของ
ไม๎ 

-รู๎และเข๎าใจไม๎ชนิดตํางๆ 
ในประเทศไทย เลือกไม๎
และการเก็บรักษาไม๎ ได๎
ถูกต๎องเหมาะสม 

คุณสมบัติของไม๎ 6 10 

3 ความรู๎เรื่อง
เครื่องมือชําง
ไม๎ 

-รู๎และเข๎าใจ มีทักษะการ
ใช๎เครื่องมือและเลือกใช๎
วัสดุ – อุปกรณ์ ได๎ถูกต๎อง 

-การใช๎ บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
 

8 
 
 

15 
 
 

สอบกลางภาค  20 
4 

 
 

 
 

การตัดการ
เจาะการเข๎า
ปากไม๎ 
 
 
 

-เข๎าใจการออกแบบ การ
อํานแบบ การวัด การตัด 
การเจาะ การเข๎าปากไม๎ 
การประกอบ ตกแตํง
ช้ินงาน และปฏิบัติได๎  
 

-การตัดการเจาะการเข๎าปาก
ไม๎ 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

5 ประมาณ
ราคา 

ให๎บริการผลิตงานไม๎ 
ก าหนดราคาและจ าหนําย
ได๎ 

-ประมาณราคา 10 15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20219 คหกรรม 1     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาหลักการ วิธีการ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของช ารํวย  วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผน เลือกและใช๎ข๎อมูล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสมกับงานโดย
ค านึงถึงความค๎ุมคํา ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล๎อมและสังคม  ลงมือผลิตช้ินงานและปรับปรุงการ
ท างาน  ประดิษฐ์ของช ารํวยจากวัสดุธรรมชาติ  วัสดุเหลือใช๎  น าความรู๎ท่ีได๎ไปประกอบอาชีพได๎ 
 โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค๎น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน  กระตือรือร๎น 
มีความมุํงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช๎  
ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของช ารํวย  
2.  อธิบายหลักการ  วิธีการ และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ของช ารํวย 
3.  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการประดิษฐ์ของช ารํวยได๎ 
4.  สามารถเลือกและใช๎ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์และเหมาะสมกับงาน 

โดยค านึงถึงความค๎ุมคํา ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม ส่ิงแวดล๎อมและสังคม 
5.  อธิบายและสามารถประดิษฐ์ของช ารํวย จากวัสดุธรรมชาติได๎ 
6.  อธิบายและสามารถประดิษฐ์ของช ารํวยจากวัสดุเหลือใช๎ได๎ 
7.  สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับงานประดิษฐ์ได๎ 
8.  สามารถประดิษฐ์ของช ารํวยเพื่อสํงจ าหนํายตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

 
 รวม  8   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20219  คหกรรม 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ 

1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ ประโยชน์ของ
งานประดิษฐ์ของช ารํวย 
 

ความหมาย ความส าคัญ 
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ของช ารํวย 
 

4 10 

2 การประดิษฐ์ของ
ช ารํวยจากวัสดุ
ธรรมชาติ 

2.  อธิบายหลักการ  วิธีการ 
และเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ์ของช ารํวย 
 

หลักการ  วิธีการ และ
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับงาน
ประดิษฐ์ของช ารํวย 
 

8 10 

3 การประดิษฐ์ของ
ช ารํวยจากวัสดุเหลือ
ใช๎ 

3.  สามารถวิเคราะห์ 
ออกแบบ วางแผนการ
ประดิษฐ์ของช ารํวยได๎ 

วิเคราะห์ ออกแบบ วาง
แผนการประดิษฐ์ของช ารํวย
ได๎ 

8 10 

สอบกลางภาค  20 
4 บรรจุภัณฑ์ท่ีใช๎ในงาน

ประดิษฐ์ 
4.  สามารถเลือกและใช๎ 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์
และเหมาะสมกับงานโดย
ค านึงถึงความค๎ุมคํา 
ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล๎อมและสังคม 

เลือกและใช๎ เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีอยําง
สร๎างสรรค์และเหมาะสมกับ
งานโดยค านึงถึงความค๎ุมคํา 
ประสิทธิภาพ วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล๎อมและสังคม 

4 4 

5.  อธิบายและสามารถ
ประดิษฐ์ของช ารํวย จากวัสดุ
ธรรมชาติได๎ 

ประดิษฐ์ของช ารํวย  
จากวัสดุธรรมชาติ 

6 4 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

6.  อธิบายและสามารถ
ประดิษฐ์ของช ารํวยจากวัสดุ
เหลือใช๎ได๎ 
 

ประดิษฐ์ของช ารํวยจากวัสดุ
เหลือใช๎ 

8 4 

  7.  สามารถเลือกบรรจุภัณฑ์
ท่ีเหมาะสมกับงานประดิษฐ์
ได๎ 
 

การเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมกับงานประดิษฐ์ 

4 10 

8.  สามารถประดิษฐ์ของ
ช ารํวยเพื่อสํงจ าหนํวยตาม
ความต๎องการของตลาดและ
ท๎องถิ่นได๎ 
 

ประดิษฐ์ของช ารํวยเพื่อสํงจ า
หนํวยตามความต๎องการของ
ตลาดและท๎องถิ่น 

6 8 

สอบปลายภาคภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20220 คหกรรม 2     
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์ใบตอง หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนการท างาน  การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ในการประดิษฐ์ใบตอง  
ปฏิบัติงานการหํอของด๎วยใบตอง  การเย็บกระทงใบตอง การประดิษฐ์กระทง  การท าบายศรีสํูขวัญ การเลือก
และใช๎วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์อยํางถูกวิธี  ปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการท างานประดิษฐ์  การค านวณ
คําใช๎จําย  และประเมินผลงานการประดิษฐ์ใบตอง  มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการประดิษฐ์ตาม
ขั้นตอนท่ีถูกต๎อง สามารถท างานประดิษฐ์และจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและ ท๎องถิ่น 
 โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค๎น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
 มีระเบียบวินัย  ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์   ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน  กระตือรือร๎น 
มีความมุํงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช๎ 
ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ ข้ันตอนในการท างานประดิษฐ์ใบตอง 
2.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ในการประดิษฐ์ใบตองได๎  
3.  อธิบายและสามารถหํอของด๎วยใบตองแบบตํางๆ ได๎  
4.  อธิบายและสามารถเย็บกระทงใบตองแบบตําง ๆได๎ 
5.  อธิบายและสามารถประดิษฐ์กระทงลอยแบบตําง ๆส าหรับใช๎ลอยในวันลอยกระทงได๎ 
6.  อธิบายและสามารถท าบายศรีสํูขวัญแบบตําง ๆได๎ 
7.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการท างานประดิษฐ์ใบตอง 
8.  สามารถค านวณคําใช๎จํายและประเมินผลงานการประดิษฐ์ใบตองได๎ 
9.  สามารถท างานประดิษฐ์และจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

 
รวม   9  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20220  คหกรรม 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์ใบตอง 

1.บอกความหมาย 
ความส าคัญ  ประโยชน์  
หลักการ ข้ันตอนในการ
ท างานประดิษฐ์ใบตอง 

ความหมาย ความส าคัญ  
ประโยชน์  หลักการ 
ขั้นตอนในการท างาน
ประดิษฐ์ใบตอง 

4 5 

2 วัสดุอุปกรณ์ การดูแล
รักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการ
ประดิษฐ์ใบตอง 

2.อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การ
ดูแลรักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการประดิษฐ์
ใบตองได๎ 

วัสดุอุปกรณ์ การดูแล
รักษา เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการประดิษฐ์ใบตอง 

4 5 

3 การหํอของด๎วยใบตอง
แบบตํางๆ  

3.อธิบายและสามารถหํอ
ของด๎วยใบตอง 
แบบตํางๆ ได๎  

การหํอของด๎วยใบตอง
แบบตํางๆ 

4 6 

4 การเย็บกระทงใบตอง
แบบตําง ๆ 

4.อธิบายและสามารถเย็บ
กระทงใบตองแบบตําง ๆ
ได๎ 

การเย็บกระทงใบตองแบบ
ตําง ๆ 

4 6 

5 การประดิษฐ์กระทง
ลอยแบบตําง ๆส าหรับ
ใช๎ลอยในวันลอย
กระทง 

5.อธิบายและสามารถ
ประดิษฐ์กระทงลอยแบบ
ตําง ๆส าหรับใช๎ลอยในวัน
ลอยกระทงได๎ 
 

การประดิษฐ์กระทงลอย
แบบตําง ๆส าหรับใช๎ลอย
ในวันลอยกระทงได๎ 

4 8 

สอบกลางภาค  20 
6 การท าบายศรีสํูขวัญ

แบบตําง ๆ 
6.อธิบายและสามารถท า
บายศรีสํูขวัญแบบตําง ๆ
ได๎ 

การท าบายศรีสํูขวัญแบบ
ตําง ๆ 

6 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

7 การปรับเปล่ียนแนวคิด
ใหมํ ๆ ในการท างาน
ประดิษฐ์ใบตอง 

7.สามารถปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํ ๆ ในการ
ท างานประดิษฐ์ใบตอง 

การปรับเปล่ียนแนวคิด
ใหมํ ในการท างาน
ประดิษฐ์ใบตอง 

6 10 

8 การค านวณคําใช๎จําย
และประเมินผลงาน
การประดิษฐ์ใบตอง 

8.สามารถค านวณ
คําใช๎จํายและประเมินผล
งานการประดิษฐ์ 
ใบตองได๎ 

การค านวณคําใช๎จํายและ
ประเมินผลงานการ
ประดิษฐ์ใบตอง 

4 5 

9.สามารถท างานประดิษฐ์
และจ าหนํวยได๎ตามความ
ต๎องการของตลาดและ
ท๎องถิ่นได๎ 

การท างานประดิษฐ์และ
การจ าหนํวยได๎ตามความ
ต๎องการของตลาดและ
ท๎องถิ่น 

4 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20209 เกษตรกรรม 3    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษา  ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ในการผลิตกล๎าไม๎  ปัจจัยท่ีมีผลตํอการงอกของเมล็ด
เครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคและการะบวนการขยายพันธุ์ ไม๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของพืช การดูแลรักษา และ
ตลาดกล๎าไม๎ ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข๎อมูลและวางแผนการผลิตกล๎าไม๎ให๎เหมาะสมกับความต๎องการของตลาด 
เตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์  เพาะ ดูแลรักษา ย๎ายกล๎าลงภาชนะ ค านวณคําใช๎จํายก าหนดราคาขาย จัด
จ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการสร๎างสุข
นิสัย กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของการการผลิตกล๎าไม๎ ได๎ 
  2. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการการผลิตกล๎าไม๎ได๎ 
  3. วิเคราะห์ข๎อมูลจากการส ารวจตลาดได๎ 
  4. ปฏิบัติการการผลิตกล๎าไม๎  
  5. ปฏิบัติ การดูแลรักษากล๎าไม๎ได๎ 
  6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และก าหนดราคาขายได๎ 
  7. จัดจ าหนํายผลผลิตได๎ 
  8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได๎ 
  9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยําง 
ค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล๎อม 
 
รวม  9  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20209  เกษตรกรรม 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎ท่ัวไป 1. อธิบายความหมาย 

ความส าคัญ และ

ประโยชน์ ของการการ

ผลิตกล๎าไม๎ ได๎ 

ความหมาย  ความส าคัญ  

ประโยชน์   

ของการผลิตกล๎าไม๎ 

4 10 

2 แหลํงท่ีมาของ

วัตถุดิบในการ

ผลิตกล๎าไม๎ 

3. วิเคราะห์ข๎อมูลจาก

การส ารวจตลาดได๎ 

แหลํงท่ีมาของวัตถุดิบในการ

เตรียมการเพาะกล๎าไม๎แตํละ

ชนิด 

2 10 

3 กระบวนการ

ผลิตกล๎าไม๎ 

2. อธิบายหลักการ 

วิธีการ ข้ันตอน 

กระบวนการการผลิตกล๎า

ไม๎ได๎ 

กระบวนการและขั้นตอน

การผลิตกล๎าไม๎ 

16 10 

สอบกลางภาค  20 

4 การปฏิบัติ

บ ารุงรักษา 

4. ปฏิบัติการการผลิต
กล๎าไม๎  
5. ปฏิบัติ การดูแลรักษา
กล๎าไม๎ได๎ 

เทคนิคในการปฏิบัติดูและ

เก็บรักษากล๎าไม๎ท่ีผลิตได๎   

16 20 

5 ค านวณ

คําใช๎จําย 

ก าหนดราคา

ขาย จัด

จ าหนําย 

6. จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชี
รายรับ-รายจําย และ
ก าหนดราคาขายได๎ 
7. จัดจ าหนํายผลผลิตได๎ 
8. ประเมินผล ตลอดจน
ปรับปรุงพัฒนางานท่ี
ปฏิบัติได๎ 

ข๎อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินราคาในการจ าหนําย   

การบันทึก การปฏิบัติงาน

และประเมินผลงาน 

4 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

9. มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการ
ท างาน ใช๎พลังงาน 
ทรัพยากร ในการท างาน
อยํางค๎ุมคําและยั่งยืน 
เพื่อการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล๎อม 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20210 เกษตรกรรม 4    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

   ศึกษาสภาพความต๎องการของตลาด  สํวนผสมดินปลูกไม๎กระถางประเภทตําง ๆ คุณสมบัติของวัสดุ
ตําง ๆ ท่ีจะน ามาเป็นสํวนผสม โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ อัตราสํวนผสมท่ีเหมาะสมกับไม๎กระถาง
ประเภทตําง ๆ การผสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาส ารวจและวิเคราะห์ความต๎องการของตลาด 
เลือกวัสดุผสมดิน ผสมวัสดุตํางตามอัตราสํวนท่ีเหมาะสมกับพืชแตํละประเภท ออกแบบ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์  
บรรจุ ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และ
ประเมินผล 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายสภาพความต๎องการของตลาดดินปลูกพืชได๎ 
  2. อธิบายสํวนผสมดินปลูกไม๎กระถางประเภทตําง ๆ ได๎  
  3. บอกคุณสมบัติของวัสดุตําง ๆ ท่ีจะน ามาเป็นสํวนผสมได๎ 
  4. บอกลักษณะโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ได๎ 
  5. บอกอัตราสํวนผสมท่ีเหมาะสมกับไม๎กระถางประเภทตําง ๆ ได๎ 
  6. บอกวิธีการผสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาได๎ 
  7. ปฏิบติัการผสมดินปลูก และบรรจุผลผลิตเพื่อเตรียมจ าหนํายได๎ 
  8. ค านวณคําใช๎จําย และก าหนดราคาขายได๎ 
  9. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย  
  10. จัดจ าหนํายได๎ 
  11. ประเมินผลการปฏิบัติงานได๎ 
  12. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยําง 
ค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล๎อม 
รวม  12  ผลการเรียนรู้   
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20210  เกษตรกรรม 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎ท่ัวไป 1. อธิบายสภาพความ
ต๎องการของตลาดดิน
ปลูกพืชได๎ 
2. อธิบายสํวนผสมดิน
ปลูกไม๎กระถางประเภท
ตําง ๆ ได๎  

ความหมาย  ความส าคัญ  

ประโยชน์  ของดินปลูก 

4 10 

2 แหลํงท่ีมาของ

วัตถุดิบในการ

เตรียมวัสดุ

ส าหรับดินปลูก 

3. บอกคุณสมบัติของ
วัสดุตําง ๆ ท่ีจะน ามาเป็น
สํวนผสมได๎ 

 

แหลํงท่ีมาของวัตถุดิบใน

การเตรียมวัสดุส าหรับดิน

ปลูกพืช ท้ังไม๎กระถาง ไม๎

ดอกไม๎ประ ดับและการ

ส าหรับเพาะเมล็ดพันธุ์พืช 

4 10 

3 กระบวนการ

ผสมดินปลูก 

4. บอกลักษณะโรงเรือน 
วัสดุอุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ได๎ 
5. บอกอัตราสํวนผสมท่ี
เหมาะสมกับไม๎กระถาง
ประเภทตําง ๆ ได๎ 

กระบวนการและขั้นตอน

การผสมดินปลูก 

12 10 

สอบกลางภาค  20 

4 การปฏิบัติ

บ ารุงรักษา 

6. บอกวิธีการผสม การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
เก็บรักษาได๎ 
7. ปฏิบัติการผสมดินปลูก 
และบรรจุผลผลิตเพื่อ
เตรียมจ าหนํายได๎ 
 

เทคนิคในการปฏิบัติดูและ

เก็บรักษาดินปลูกพืช   

16 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

5 ค านวณคําใช๎จําย 

ก าหนดราคาขาย 

จัดจ าหนําย 

8. ค านวณคําใช๎จําย และ
ก าหนดราคาขายได๎ 
9. จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชี
รายรับ-รายจําย  
10. จัดจ าหนํายได๎ 
11. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได๎ 
12. มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการ
ท างาน ใช๎พลังงาน 
ทรัพยากร ในการท างาน
อยําง 
ค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ ส่ิงแวดล๎อม 

ข๎อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประเมินราคาในการ

จ าหนําย   การบันทึก การ

ปฏิบัติงานและประเมินผล

งาน 

4 10 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20215 อุตสาหกรรม 3    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชํางปูน   คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ในงานชํางปูน   ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานชํางปูน   การเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับ   ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปูนแตํละ
ประเภท  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 

 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายหน๎าท่ีการใช๎งานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชํางปูนได๎      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ในงานชํางปูน 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชํางปูน  
4.  สามารถปฏิบัติการเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับได๎    
5.  สามารถปฏิบัติงานปูนแตํละประเภทได๎   
6.  สามารถการค านวณคําใช๎จํายและก าหนดคําบริการงานชํางปูนได๎         

รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20215  อุตสาหกรรม 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในงานชํางปูน    

-อธิบายหน๎าท่ีการใช๎งานของ
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ใน
งานชํางปูนได๎      

- เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในงานชํางปูน    

6 5 
 
5 

2 คุณสมบัติของวัสดุท่ี
ใช๎ในงานชํางปูน 

-บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ใน
งานชํางปูน 

- คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ใน

งานชํางปูน 

12 15 

สอบกลางภาค  20 

3 การเตรียมพื้นท่ีและ
การหาระดับ    

-สามารถปฏิบัติการเตรียม

พื้นท่ีและการหาระดับได๎    

-การเตรียมพื้นท่ีและการ
หาระดับ    

8 
 

10 

4 
 

5 
 

ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชํางปูนการ
ปฏิบัติงานปูน 

-อธิบายถึงความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานชํางปูน  
-สามารถปฏิบัติงานปูนแตํละ
ประเภทได๎   

- ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชํางปูน 
-การปฏิบัติงานปูนประเภท
ตําง ๆ 

6 
 
6 
 

10 
 

10 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20216 อุตสาหกรรม 4    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาหลักการเบื้องต๎นของเครื่องใช๎ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า    
ความปลอดภัยในการตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า ศึกษาล าดับขั้นตอนการถอดประกอบการตรวจสอบหา
ข๎อบกพรํองเครื่องใช๎ไฟฟ้า    การให๎บริการตรวจสอบซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟ้า  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกประเภทของเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎ 
2.  บอกหลักการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าแตํละชนิดได๎ 
3.  อธิบายวิธีการใช๎และการบ ารุงรักษาเครื่องมือท่ีใช๎ในการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎ 
4.  อธิบายความปลอดภัยในการตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎    
5.  สามารถปฏิบัติการถอดประกอบการตรวจสอบหาข๎อบกพรํองเครื่องใช๎ไฟฟ้าชนิดตํางๆ ได๎    
6.  สามารถปฏิบัติการบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎    
7.  สามารถการค านวณคําใช๎จํายและก าหนดคําบริการ ได๎         

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20216  อุตสาหกรรม 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 หลักการเบ้ืองต๎นของ
เครื่องใช๎ไฟฟ้า 

-บอกประเภทของ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎ 
-บอกหลักการท างานของ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าแตํละชนิดได๎ 

- ประเภทของ
เครื่องใช๎ไฟฟ้า 
- หลักการท างานของ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าชนิดตําง ๆ 

10 5 
 
5 

2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการ
ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า 

-อธิบายวิธีการใช๎และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือท่ีใช๎ใน
การซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎ 

- วิธีการใช๎และการ

บ ารุงรักษาเครื่องมือท่ีใช๎ใน

การซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า 

10 15 

สอบกลางภาค  20 

3 ความปลอดภัยในการ
ตรวจซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟ้า 

-อธิบายความปลอดภัยในการ

ตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎    

- ความปลอดภัยในการ
ตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า 

8 
 

12 

4 
 

5 
 

การบริการซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟ้า    
การค านวณคําใช๎จําย
และก าหนดคําบริการ         

-สามารถปฏิบัติการบริการ
ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎   
- สามารถการค านวณ
คําใช๎จํายและก าหนด
คําบริการ ได๎         

-การบริการซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟ้า    
-การค านวณคําใช๎จํายและ
ก าหนดคําบริการ        

6 
 
6 
 

10 
 
8 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20221 คหกรรม 3    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของการปักเย็บด๎วยมือ หลักการ  วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนการท างาน  การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ในงานปักเย็บด๎วยมือ   
ปฏิบัติงานการปักเย็บ ด๎วยมือ ด๎วยวิธีการปักด๎วยเส๎นไหมและเส๎นด๎ายมีดังนี้ การปักเดินเส๎น  การปักโซํ  การ
ปักทึบ  การปักจุดกลม  การปักไขว๎  การปักคัทเวิร์ค   และการปะผ๎า การปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการ
ท างานปักเย็บด๎วยมือ      การค านวณคําใช๎จําย  และประเมินผลงานการปักเย็บด๎วยมือ  สามารถท างานปัก
เย็บและจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค๎น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน  กระตือรือร๎น  

มีความมุํงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไ ปใช๎ 

ในชีวิตประจ าวันได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  หลักการ ในการปักเย็บด๎วยมือ 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการท างานปักเย็บด๎วยมือ 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปักเย็บด๎วยมือได๎  

4.  อธิบายและสามารถปักเย็บด๎วยเส๎นไหมและเส๎นด๎ายด๎วยวิธีตําง ๆ ได๎ 

5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการปักเย็บด๎วยมือ 

6.  สามารถค านวณคําใช๎จํายและประเมินผลงานปักเย็บด๎วยมือ 

7.  สามารถท างานปักเย็บด๎วยมือและจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

รวม   7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20221 คหกรรม 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 
ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับการเย็บด๎วย
มือ 

1.  บอกความหมาย 
ความส าคัญ  ประโยชน์  
หลักการ ในการปักเย็บ
ด๎วยมือ 

ความหมาย ความส าคัญ  
ประโยชน์  หลักการ ในการ
ปักเย็บด๎วยมือ 

 

10 15 

2 
วิธีการ  ขั้นตอนและ
กระบวนการท างาน 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจ
วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนการท างานปักเย็บ
ด๎วยมือ 

วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนการ
ท างานปักเย็บด๎วยมือ 

 

10 15 

3 
วัสดุอุปกรณ์ การ
ดูแลรักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปัก
เย็บด๎วยมือ 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ 
การดูแลรักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปักเย็บด๎วย
มือได๎  

วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการปัก
เย็บ 
ด๎วยมือ 

4 15 

4 
การปักเย็บด๎วยเส๎น
ไหมและเส๎นด๎ายด๎วย
วิธี 
ตําง ๆ 

4.  อธิบายและสามารถปัก
เย็บด๎วยเส๎นไหมและ
เส๎นด๎ายด๎วยวิธีตําง ๆ ได๎ 
 

การปักเย็บด๎วยเส๎นไหมและ
เส๎นด๎ายด๎วยวิธีตําง ๆ เชํนการ
ปักเดินเส๎น  การปักโซํ  การ
ปักทึบ  การปักจุดกลม  การ
ปักไขว๎  การปักคัทเวิร์ค   
และการปะผ๎า 

4 15 

 สอบกลางภาค 2 20 

5 
การปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํ ๆ ใน
การปักเย็บด๎วยมือ 

5.  สามารถปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํ ๆ ในการปัก
เย็บด๎วยมือ 

การปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ  
ในการปักเย็บด๎วยมือ 

 

6 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

6 
การค านวณ
คําใช๎จํายและ
ประเมินผลงานปัก
เย็บด๎วยมือ 

6.  สามารถค านวณ
คําใช๎จํายและประเมินผล
งานปักเย็บด๎วยมือ 

การค านวณคําใช๎จํายและ
ประเมินผลงานปักเย็บด๎วยมือ 

4 5 

7. 
การผลิตและการจ า

หนํวยงานปักเย็บ 

ด๎วยมือ 

7.  สามารถผลิตและจ า

หนํวยงานปักเย็บด๎วยมือได๎

ตามความต๎องการของ

ตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

การผลิตและการจ าหนํวยงาน

ปักเย็บด๎วยมือ 

2 5 

  สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20222 คหกรรม 4    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์  ของเครื่องด่ืมสมุนไพร  เข๎าใจหลักการ  วิธีการ  
ขั้นตอนกระบวนการท างาน  การเลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือ เครื่องใช๎ในการท าเครื่องด่ืม
สมุนไพร ปฏิบัติการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  มีแนวคิดใหมํๆในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  การค านวณคําใช๎จําย  
และประเมินผลงานการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  
ขั้นตอนท่ีถูกต๎อง สามารถท าเครื่องด่ืมสมุนไพร  และจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่น โดย
ใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค๎น กระบวนการปฏิบั ติ กระบวนการคิดวิ เคราะห์  
 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน  กระตือรือร๎น  
มีความมุํงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช๎ 
ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ  ประโยชน์  ของเครื่องด่ืมสมุนไพร 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ใน การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

4.  อธิบายและสามารถท าเครื่องด่ืมสมุนไพรอยํางน๎อย  3  ชนิด 

5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

6.  สามารถค านวณคําใช๎จํายและประเมินผลการท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

7.  สามารถท าเครื่องด่ืมสมุนไพรและจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20222 คหกรรม 4    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

1.  บอกความหมาย 
ความส าคัญ  ประโยชน์  
ของเครื่องด่ืมสมุนไพร 
 

ความหมาย ความส าคัญ  
ประโยชน์  ของเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

4 5 

2 วิธีการ  ขั้นตอน
และกระบวนการ
ท างาน 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจ
วิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนในการท า
เครื่องด่ืมสมุนไพร 
 

วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนใน
การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 
 

6 5 

3 วัสดุอุปกรณ์ การ
ดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในท าเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ 
การดูแลรักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ใน การท า
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน การท า
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

4 5 

4 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

4.  บอกความหมาย 
ความส าคัญ  ประโยชน์  
ของเครื่องด่ืมสมุนไพร 

ความหมาย ความส าคัญ  
ประโยชน์  ของเครื่องด่ืม
สมุนไพร 

6 5 

สอบกลางภาค  20 

5 การท าเครื่องด่ืม
สมุนไพรชนิด
ตํางๆ 

5.  อธิบายและสามารถ
ท าเครื่องด่ืมสมุนไพร
อยํางน๎อย  3  ชนิด 

เครื่องด่ืมสมุนไพรชนิดตํางๆ 4 10 

6 การปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํๆ 

6.  สามารถปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํ ๆ ในการท า
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

ปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ใน
การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

8 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

7.  สามารถท าเครื่องด่ืม
สมุนไพรและจ าหนํวยได๎
ตามความต๎องการของ
ตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

ท าเครื่องด่ืมสมุนไพรและจ า
หนํวยได๎ตามความต๎องการ
ของตลาด 

8 10 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจโดยเริ่มจากตนเอง  เช่ือมโยง
จากชุมชน  ท๎องถิ่นและประเทศ  ต้ังสมมุติฐานและให๎เหตุผลโดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตํางๆ  ค๎นคว๎า
แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว๎จากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผน รวบรวมข๎อมูล   

วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการท่ีเหมาะสม  ท างานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการด าเนินงานท่ี
ก าหนด  โดยการก ากับดูแล  ชํวยเหลือของครูอยํางตํอเนื่อง  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎ 
และรํวมกับเสนอแนวคิด  วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ  ด๎วยกระบวนการคิด  กระบวนการสืบค๎นข๎อมูล  
กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลํุมในการวิพากษ์   

เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎  เปรียบเทียบเช่ือมโยงองค์ความรู๎สังเคราะห์  สรุป  
อภิปราย  เพื่อให๎เห็นประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ต้ังประเด็นปัญหา  โดยเลือกประเด็นท่ีสนใจ  เริ่มจากตนเอง  ชุมชน ท๎องถิ่น  และประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบ  วางแผน  และใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4.  แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลท่ีหลากหลายและระบุแหลํงท่ีมาของข๎อมูลได๎ถูกต๎อง 
5.  เสนอแนวคิด  วิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  ถูกต๎องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
7.  สังเคราะห์ข๎อมูล  สรุปองค์ความรู๎และเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู๎โดยใช๎กระบวนการกลํุมในการ

อภิปราย วิพากษ์  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู๎ท่ีได๎จากการค๎นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคําของการศึกษาค๎นคว๎าได๎ 
 

รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 จุดประกาย
ความคิด 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาโดยเลือกประเด็นท่ี
สนใจเริ่มจากตนเอง ชุมชน ท๎องถิ่น และ
ประเทศ 
2.  ต้ังสมมุติฐานประเด็นปัญหาท่ีตนสนใจ  
3.  ออกแบบวางแผนและใช๎กระบวนการ
รวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 

การใช๎ปัญหาเป็นฐาน
โดยการตั้งค าถาม   
การตั้งสมมติฐาน 
ใช๎กระบวนการ 
ออกแบบ  และวางแผน
อยํางเป็นระบบ 

12 30 

2 ค๎นคว๎า
แสวงหา
ค าตอบ 

4.  แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหลํงท่ีมาของข๎อมูล
ได๎ถูกต๎อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  
ถูกต๎องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู๎ 
จากแหลํงข๎อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอตนเองและ
สํวนรวม 

8 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ค๎นคว๎า
แสวงหา
ค าตอบ 
(ตํอ) 

4.  แสวงหาความรู๎จากแหลํงข๎อมูลท่ี
หลากหลายและระบุแหลํงท่ีมาของข๎อมูล
ได๎ถูกต๎อง 
5.  เสนอแนวคิดวิธีการแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบ 
6.  ศึกษารวบรวมข๎อมูลอยํางเป็นระบบ  
ถูกต๎องครอบคลุมท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 

กระบวนการสืบเสาะ 
รวบรวมความรู๎ 
จากแหลํงข๎อมูลท่ี
หลากหลายเพื่อน า
ความรู๎ไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ตํอตนเองและ
สํวนรวม 

8 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบรู๎และ
เห็นคุณคํา 

7.  สังเคราะห์ข๎อมูล  สรุปองค์ความรู๎และ
เปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู๎โดยใช๎
กระบวนการกลํุมในการอภิปราย วิพากษ์  
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นองค์ความรู๎ท่ี
ได๎จากการค๎นพบ 
8.  บอกประโยชน์และคุณคําของ
การศึกษาค๎นคว๎าได๎ 

การสังเคราะห์ข๎อมูล 
และสรุปองค์ความรู๎ 
จากการศึกษาค๎นคว๎า 
อยํางมีประสิทธิภาพ 

12 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถํายทอดความคิดอยํางชัดเจน  เป็นระบบจากข๎อมูลองค์ความรู๎   จาก
การศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชาศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงรําง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช๎ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ท่ีเช่ือถือได๎อยํางหลากหลาย  เรียบเรียงและถํายทอดอยํางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลํุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช๎ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ   

เพื่อให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข๎อค๎นพบ  ข๎อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลํุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช๎ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรํผลงานการศึกษาค๎นคว๎าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสํู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎แกํสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I20202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร๎อย
ถ๎อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าองค์
ความรู๎เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค๎นคว๎า 
รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆโดยศึกษา
ค๎นคว๎าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล๎วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหมํ  
ตามโครงเรื่องท่ีได๎วางไว๎โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ๎างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เลําสํูกันฟัง 2. น าเสนอข๎อค๎นพบ 
ข๎อสรุปจากองค์ความรู๎ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลํุม
หรือรายบุคคล โดยใช๎ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได๎อยํางเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช๎ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได๎
อยํางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข๎อค๎นพบด๎วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถํายทอด 
-ความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ์ของ
ผู๎เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายชํองทางใน
การน าเสนอข๎อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผ๎ูสอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณคําของ
งาน 

4. เผยแพรํผลงาน
การศึกษาค๎นคว๎าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณคําในการสร๎างสรรค์
งานและถํายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู๎แกํสาธารณะ 

การถํายโอนองค์ความรู๎จากการศึกษา 
ค๎นคว๎า และข๎อค๎นพบ โดยการการ
เผยแพรํผลงาน เชํน การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข๎อมูลเนื้อหาผลงาน
ตํางๆ ด๎วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแตํ 
มีความสัมพันธ์กันในแตํละเรื่องโดยมี
จุดมุํงหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร๎าความสนใจให๎ผ๎ูชมมีสํวนรํวมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต๎องและการทดลองด๎วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20211 เกษตรกรรม 5    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

   ศึกษาและอธิบายความหมายความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ที่มีผลตํอเศรษฐกิจและสังคม การจ าแนก
ประเภทของสัตว์เล้ียง ปัจจัยส าคัญตํอการวางแผนการเล้ียงสัตว์ การเตรียมอุปกรณ์โรงเรือน หลักการพิจา
ราณาเลือกอาหาร สาเหตุและวิธีการป้องกันโรคและศัตรูในสัตว์เล้ียง ท้ังสัตว์บกและสัตว์น้ า วิธีการน าของเสีย
จากสัตว์ไปใช๎ประโยชน์ วิธีการจัดการผลผลิตโดยการแปรรูปผลผลิตและถนอนอาหาร และการจัดจ าหนําย 
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายประวัติความเป็นมาและความส าคัญของการเล้ียงสัตว์ที่มีผลตํอเศรษฐกิจได๎ 
  2. จ าแนกประเภทของสัตว์เล้ียงได๎ 
  3. วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญในการวางแผนการเล้ียงสัตว์และสามารถวางแผนจัดการปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ได๎ 
  4. วิเคราะห์ความส าคัญของการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ แหลํงท่ีมา วิธีการเตรียมพันธุ์สัตว์ได๎ 
  5. อธิบายการเตรียมอุปกรณ์และโรงเรือนเพื่อการเล้ียงสัตว์ได๎ 
  6. อภิปรายเกี่ยวกับหลักการพิจารณาเลือกอาหารสัตว์ได๎ 
  7. วิเคราะห์สาเหตุ และวิธีการป้องกันโรคและศัตรูในสัตว์เล้ียงได๎ 
  8. อธิบายความส าคัญของการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ า และการเตรียมสถานท่ีส าหรับเล้ียงสัตว์น้ าได๎ 
  9. อธิบายวิธีการน าของเสียจากสัตว์เล้ียงไปใช๎ประโยชน์ได๎ 
  10.ท าการแปรรูปผลลลิตและถนอมอาหารได๎อยํางถูกต๎องและเหมาะสมกับผลผลิตจากสัตว์แตํละชนิด 
  11.อธิบายวิธีการจัดจ าหนํายผลผลิตจากสัตว์ได๎ 
  12.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจํายได๎อยํางถูกต๎อง 

รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20211 เกษตรกรรม 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   
 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 การ
เตรียมการ
กํอนเล้ียงสัตว์ 

อธิบายประวัติความเป็นมา
และความส าคัญของการ
เล้ียงสัตว์ 

การเล้ียงสัตว์มีความส าคัญ
ตํอเศรษฐกิจและ
สังคมไทยมาช๎านาน 

4 12 

2 การผลิตสัตว์
บก 

วิเคราะห์ความส าคัญของ
การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ 
แหลํงท่ีมาวิธีการเตรียมพันธุ์
สัตว์ได๎ 

กระบวนการผลิตสัตว์บกมี
ความส าคัญในการป้อน
อาหารเข๎าสํูตลาดโลก 

16 18 

สอบกลางภาค  20 
3 การผลิตสัตว์

น้ า 
วิเคราะห์ความส าคัญของ
การคัดเลือกพันธุ์สัตว์ น้ า
แหลํงท่ีมาวิธีการเตรียมพันธุ์
สัตว์น้ าได๎ 

กระบวนการผลิตสัตว์น้ ามี
ความส าคัญในการป้อน
อาหารเข๎าสํูตลาดโลก 

16 20 

4 การจัดการ
ผลผลิต อธิบายวิธีการน าของเสียจาก

การเล้ียงสัตว์ไปใช๎ประโยชน์ 

การจัดการผลผลิตถือเป็น
ขั้นตอนท่ีส า คัญเพื่ อ ให๎
สามารถน าผลผลิตมาใช๎ให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด 

4 10 

สอบปลายภาค  50 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20212 เกษตรกรรม 6    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

 ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงหอยน้ าจืด ชนิดและพันธุ์ของหอยน้ าจืด การเลือกสถานท่ี การเตรียม
บํอเล้ียงหอยน้ าจืด อาหารและการให๎อาหาร การเล้ียง การป้องกันโรคพยาธิและศัตรู สภาพการตลาด การจับ
จ าหนํายและการแปรรูป ส ารวจและวิเคราะห์ เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เตรียมและให๎อาหาร ดูแลรักษา 
จับปลา ความต๎องการของตลาดหอยน้ าจืด ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – จําย ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางแก๎ไข 
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงหอยน้ าจืด ชนิดและพันธุ์ของหอยน้ าจืด 
2. สามารถเลือกสถานท่ี การเตรียมบํอเล้ียงหอยน้ าจืด 
3. สามารถพิจารณาพันธุ์ และการเล้ียงหอยน้ าจืด 
4.  สามารถอธิบายการเล้ียงและการให๎อาหารหอยน้ าจืด 
5. สามารถบอกโรคและศัตรูหอยน้ าจืด  
6. นักเรียนสามารถบอกวิธีการตลาด การจัดจ าหนํายและการแปรรูปได๎ 

 
 รวม 6  ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20212 เกษตรกรรม 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 มารู๎จักชนิดของหอย
น้ าจืด กันกํอน 

1. ศึกษาความเป็นมา
ของการเล้ียง ชนิดและ
พันธุ์ของหอยน้ าจืด 

ความหมาย
ความส าคัญของหอย
น้ าจืด 

6 10 

2 รูปแบบการเล้ียงและ
การเตรียมบํอหอยน้ า
จืด 

2. สามารถเลือก
สถานท่ี การเตรียมบํอ
หอยน้ าจืด 

ความส าคัญของการ
เตรียมบํอ 
กํอนเล้ียงหอยน้ าจืด 

4 10 

3 หลักการพิจารณา
พันธุ์และการเล้ียง
หอยน้ าจืด 

3.  สามารถพิจารณา
พันธุ์และการเล้ียงหอย
น้ าจืด 

ความส าคัญของการ
พิ จา รณาพั นธุ์ กํ อน
ปลํอยลงเล้ียง 

10 10 

สอบกลางภาค  20 
4 น้ าส าหรับการเล้ียง

หอยน้ าจืด และการ
ให๎อาหาร 

4.  สามารถอธิบายการ
เล้ียงหอยน้ าจืด และ
การให๎อาหาร 

ความส า คัญของน้ า
และการให๎อาหาร 

8 10 

5 โรคและศัตรูหอยน้ า
จืด 

5. สามารถบอกโรค
และศัตรูหอยน้ าจืด 

โรคท่ีส าคัญในการ
เล้ียงหอยน้ าจืด 

4 10 

6 การจับ การตลาด 
การจัดจ าหนํายและ
การแปรรูป 

6. นักเรียนสามารถ
บอกวิธีการตลาด การ
จัดจ าหนํายและการ
แปรรูปได๎ 

วิธีการจับ 
ความส าคัญของตลาด
และการจัดจ าหนําย
และการแปรรูป 

8 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20217 อุตสาหกรรม 5    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

         ศึกษาความส าคัญของไฟฟ้ากับยุคการเปล่ียนแปลงท่ีทันสมัยของเทคโนโลยีในปัจจุบัน การศึกษา
เกี่ยวกับไฟฟ้าจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งกับนักเรียนท่ีมีโอกาสได๎ศึกษาเพื่อหาความรู๎และประสบการณ์ของงาน
ไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนทีเรียนในรายวิชาไฟฟ้า เบื้อง ต๎น ศึกษาเกี่ยวกับความรู๎ เบื้ อง ต๎นของงาน
ไฟฟ้า     วงจรไฟฟ้า  ปลอดภัยไว๎กํอน  สายไฟฟ้า  การตํอสายไฟฟ้าเบื้องต๎น  ทักษะเบื้องต๎นการเดิน
สายไฟฟ้า  ปฏิบัติฝึกทักษะการตํอสายไฟฟ้าเบ้ืองต๎น  ทักษะเบ้ืองต๎นการเดินสายไฟฟ้า   กับการท างานไฟฟ้า
เพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ

ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 

กระบวนการสร๎างคํานิยม 

 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของงานไฟฟ้าได๎ 
2.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ ของวงจรไฟฟ้าเบื้องต๎นได๎ 
3.  อธิบายกระบวนการท างานของระบบไฟฟ้ากับการใช๎งานภายในบ๎าน เพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
4.  อธิบายกระบวนการท างานของวงจรไฟฟ้า เพือ่การด ารงชีวิตในปัจจุบันได๎ 

5.  สามารถอธิบายหลักการท างานของวงจรไฟฟ้าได๎ 

6.  เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของงานไฟฟ้าเบื้องต๎น 
7.  อธิบายวิธีการป้องกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าท่ีอาจเกิดขึ้นภายในบ๎านได๎   

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20217 อุตสาหกรรม 5  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐานงาน
ไฟฟ้า 

-อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของ
งานไฟฟ้าได๎ 
-อธิบายความหมาย 
ความส าคัญของวงจรไฟฟ้า
เบ้ืองต๎นได๎ 

-ความรู๎เบ้ืองต๎นของงาน
ไฟฟ้า 
-วงจรไฟฟ้า 
 

10 
 
 

 

6 
 
8 

 

2 ระบบไฟฟ้า -อธิบายกระบวนการท างาน
ของระบบไฟฟ้ากับการใช๎งาน
ภายในบ๎าน เพื่อการด ารงชีวิต
ในปัจจุบันได๎ 

-ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส 
-ระบบการสํงจํายไฟฟ้า 
 

10 16 

สอบกลางภาค  20 

3 วงจรไฟฟ้า -อธิบายกระบวนการท างาน
ของวงจรไฟฟ้า เพื่อการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันได๎ 
-สามารถอธิบายหลักการ

ท างานของวงจรไฟฟ้าได๎ 

- วงจรอนุกรม 
- วงจรขนาน 
- วงจรผสม 

 
 

8 
 
 

10 
 

 

4 
 
 

5 

ประโยชน์ของงาน
ไฟฟ้าเบ้ืองต๎น 
 
ความปลอดภัยของ
งานไฟฟ้า 

-เห็นความส าคัญ และ
ประโยชน์ของงานไฟฟ้า
เบ้ืองต๎น 
- อธิบายวิธีการป้องกันเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายในบ๎านได๎   

-ประโยชน์ของงานไฟฟ้า
เบ้ืองต๎น 
 
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้า 

6 
 
 
6 

10 
 
 

10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20218 อุตสาหกรรม 6    
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

          ศึกษาเกี่ยวความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  กฎระเบียบข๎อบังคับในการ

เดินสายไฟฟ้า  การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  บริการตรวจสอบซํอมแซมไฟฟ้าในอาคาร  

          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎

ด๎วยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา   ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลํุม

และกระบวนการจัดการ   

 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าได๎   
2.  อธิบายวิธีการใช๎และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได๎ 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการเดินสายไฟฟ้าได๎   
4.  อธิบายกฎระเบียบข๎อบังคับในการเดินสายไฟฟ้า 
5.  สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได๎    
6.  สามารถบริการตรวจสอบซํอมแซมไฟฟ้าในอาคาร 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20218 อุตสาหกรรม 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า 

-อธิบายความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับไฟฟ้าได๎   

- ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า 

12 15 
 

2 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

-อธิบายวิธีการใช๎และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได๎ 

- เครื่องมือและอุปกรณ์

ไฟฟ้า 

8 15 

สอบกลางภาค  20 

3 กฎระเบียบข๎อบังคับ
ในการเดินสายไฟฟ้า 

-อธิบายกฎระเบียบ

ข๎อบังคับในการเดิน

สายไฟฟ้า 

-กฎระเบียบข๎อบังคับใน
การเดินสายไฟฟ้า 

6 
 

10 

4 
 

5 
 

การเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร  
ความปลอดภัยใน
การเดินสายไฟฟ้า 

-สามารถปฏิบัติการเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคารได๎ 
-อธิบายถึงความปลอดภัย
ในการเดินสายไฟฟ้าได๎   

-ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร 
- ความปลอดภัยในการ
เดินสายไฟฟ้า 

8 
 
6 
 

10 
 

10 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20223 คหกรรม 5       
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมา  ประโยชน์ ของขนมไทยแตํละชนิด  เข๎าใจ
วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการท าขนมไทย  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช๎  การเลือกชนิดของวัสดุท่ีใช๎ท าขนม
ไทย  และปฏิบัติการท าขนมไทย  มีแนวคิดใหมํๆในการท าขนมไทย  การค านวณคําใช๎จําย  และประเมินผล
งานการท าขนมไทยมีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการท าขนมไทยขั้นตอนท่ีถูกต๎อง สามารถท าขนมไทย
และจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่น 

โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค๎น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน  กระตือรือร๎น  

มีความมุํงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไ ปใช๎ 

ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

1.  บอกความหมาย ความส าคัญ ประวัติ  ประโยชน์  ของขนมไทย 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการท าขนมไทย 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ใน การท าขนมไทย 

4.  อธิบายและสามารถท าขนมไทยอยํางน๎อย  3  ชนิด 

5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการท าขนมไทย 

6.  สามารถค านวณคําใช๎จํายและประเมินผลการท าขนมไทย 

7.  สามารถท าขนมไทยและจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20223 คหกรรม 5     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                 เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับขนมไทย 

1.  บอกความหมาย 
ความส าคัญ ประวัติ  
ประโยชน์  ของขนม
ไทย 

ความหมาย ความส าคัญ 
ประวัติ  ประโยชน์  ของขนม
ไทย 

6 6 

2 วิธีการ  ขั้นตอน
และกระบวนการ
ท างาน 

2.  มีความรู๎ความ
เข๎าใจวิธีการ  ขั้นตอน
กระบวนในการท า
ขนมไทย 
 
 

วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนใน
การท าขนมไทย 

10 10 

3 วัสดุอุปกรณ์ การ
ดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการท าขนมไทย 

3.  อธิบายวัสดุ
อุปกรณ์ การดูแล
รักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ใน  
การท าขนมไทย 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน  
การท าขนมไทย 

 

4 4 

สอบกลางภาค  20 

4. การท าขนมไทย
ชนิดตํางๆ 

4.  อธิบายและสามารถ
ท าขนมไทยอยํางน๎อย  
3  ชนิด 

วิธีการท าขนมไทยชนิดตําง ๆ 8 10 

5. การปรับเปล่ียน 
แนวคิดใหมํๆ 

5.  สามารถปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํ ๆ ในการ
ท าขนมไทย 
 
 

การปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ  
ในการท าขนมไทย 

6 6 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

6. การค านวณ
คําใช๎จํายและ
ประเมินผล 

6.  สามารถค านวณ
คําใช๎จํายและ
ประเมินผลการท าขนม
ไทย 
 

การค านวณคําใช๎จํายและ
ประเมินผลการท าขนมไทย 

4 4 

  
7.  สามารถท าขนมไทย
และจ าหนํวยได๎ตาม
ความต๎องการของตลาด
และท๎องถิ่นได๎ 

การท าขนมไทยและจ าหนํวย
ตามท๎องตลาด 

 

2 10 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง20224 คหกรรม 6       
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ประวัติความเป็นมา  ประโยชน์ ของการถนอมอาหารแตํละชนิ ด   
เข๎าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการถนอมอาหาร  การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช๎  การเลือกชนิดของวัสดุท่ีใช๎
ในการถนอมอาหาร และปฏิบัติการการถนอมอาหาร  มีแนวคิดใหมํๆในการถนอมอาหาร  การค านวณ
คําใช๎จําย  และประเมินผลงานการถนอมอาหาร  มีความรู๎ความเข๎าใจและมีทักษะในการถนอมอาหารขั้นตอน
ท่ีถูกต๎อง สามารถท าการถนอมอาหาร  และจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่น 
 โดยใช๎กระบวนการการท างาน กระบวนการสืบค๎น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  

 มีระเบียบวินัย ตรงตํอเวลา มีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์  ใฝ่รู๎ ใฝ่เรียน  กร ะตือรือร๎น 

มีความมุํงมั่นในการท างาน  สามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและน าทักษะปฏิบัติงานไปใช๎  

ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ บนฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการเรียนรู้ 

               1.  บอกความหมาย ความส าคัญ ประวัติ  ประโยชน์  ของการถนอมอาหาร 

               2.  มีความรู๎ความเข๎าใจวิธีการ  ขั้นตอนกระบวนในการถนอมอาหาร 

               3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา เครื่องมือเครื่องใช๎ใน การถนอมอาหาร 

               4.  อธิบายและสามารถถนอมอาหารได๎อยํางน๎อย  3  ชนิด 

               5.  สามารถปรับเปล่ียนแนวคิดใหมํ ๆ ในการถนอมอาหาร 

               6.  สามารถค านวณคําใช๎จํายและประเมินผลการถนอมอาหาร 

               7.  สามารถท าการถนอมอาหารและจ าหนํายได๎ตามความต๎องการของตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

รวม  7  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง20224 คหกรรม 6     
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                         เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับการถนอม
อาหาร 

1.  บอกความหมาย 
ความส าคัญ ประวัติ  
ประโยชน์  ของการถนอม
อาหาร 

ความหมาย ความส าคัญ 
ประวัติ  ประโยชน์  ของการ
ถนอมอาหาร 

6 6 

2 วิธีการ  ขั้นตอน
และกระบวนการ
ท างาน 

2.  มีความรู๎ความเข๎าใจ
วิธีการ  ขั้นตอนกระบวน
ในการถนอมอาหาร 

วิธีการ  ขั้นตอนกระบวนใน
การถนอมอาหาร 

8 16 

3 วัสดุอุปกรณ์ การ
ดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎
ในการถนอม
อาหาร 

3.  อธิบายวัสดุอุปกรณ์ 
การดูแลรักษา เครื่องมือ
เครื่องใช๎ใน การถนอม
อาหาร 

วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา 
เครื่องมือเครื่องใช๎ใน การ
ถนอมอาหาร 

6 8 

สอบกลางภาค  20 

4 การถนอมอาหาร
ชนิดตําง ๆ 

4. อธิบายและสามารถ
ถนอมอาหารได๎อยํางน๎อย  
3  ชนิด 

การถนอมอาหารชนิดตําง ๆ 8 10 

5 การปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํๆ 

5. สามารถปรับเปล่ียน
แนวคิดใหมํ ๆ ในการ
ถนอมอาหาร 

การปรับเปล่ียนแนวคิด              
ใหมํ ๆ ในการถนอมอาหาร 

4 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ

ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน
รวม 

6 การค านวณคําใช๎จําย

และประเมินผล 

6. สามารถค านวณ
คําใช๎จํายและประเมินผล
การถนอมอาหาร 

ค านวณคําใช๎จํายและ

ประเมินผลการถนอม

อาหาร 

2 4 

7. สามารถท าการถนอม

อาหารและจ าหนํวยได๎

ตามความต๎องการของ

ตลาดและท๎องถิ่นได๎ 

การถนอมอาหารและจัด

จ าหนํวย 

10 6 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ค าอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา 
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาพื้นฐาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง31101 การงานอาชีพ 1 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย เกี่ยวกับการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ ศาสตร์พระราชากับการเกษตร 
การปลูกพืช การประมง การเล้ียงสัตว์ และการแปรรูป วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวข๎องกับความเป็นอยูํในชีวิตประจ าวัน  
  

  โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

รหัสตัวชี้วัด  
 ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง31101 การงานอาชีพ 1    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                     เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 การเกษตรกับการ
พัฒนาประเทศ 

ง 1.1   ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/2 
 

1. การท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิต 
การท างานรํวมกัน เชํน 
-  หน๎าท่ีและบทบาทของ
ตนเองท่ีมีตํอ 

2 6 

2 ศาสตร์พระราชา
กับการเกษตร 

ง 1.1    ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/2 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/5 
ง 1.1    ม.4-6/6 
ง 1.1    ม.4-6/7 

1. การท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิต 
2. การท างานรํวมกัน 
3. การจัดการ 
4. การแก๎ปัญหาในการท างาน 

2 6 

3 การปลูกพืช ง 1.1    ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/2 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/5 
ง 1.1    ม.4-6/6 
ง 1.1    ม.4-6/7 

1. การท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิต 
2. การท างานรํวมกัน 
3. การจัดการ 
4. การแก๎ปัญหาในการท างาน 

4 8 

สอบกลางภาค  20 

4 การประมง ง 1.1    ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/2 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/5 
ง 1.1    ม.4-6/6 
ง 1.1    ม.4-6/7 

1. การท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิต 
2. การท างานรํวมกัน 
3. การจัดการ 
4. การแก๎ปัญหาในการท างาน 
 
 

4 การ
ประมง 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

5 การเล้ียงสัตว์ ง 1.1  ม.4-6/2 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

1. การท างานเพื่อการ
ด ารงชีวิต 
2. การท างานรํวมกัน 
3. การจัดการ 
4. การแก๎ปัญหาในการท างาน 

4 6 

6 การแปรรูป ง 1.1  ม.4-6/3 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

4.  การแก๎ปัญหาในการท างาน  
เชํน 

-  การเก็บ  ถนอม  และ
แปรรูปอาหาร 

-  

2 16 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ง31102 การงานอาชีพ 2 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา วิเคราะห ์อธิบาย วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวข๎องกับ

ความเป็นอยูํในชีวิตประจ าวัน เชํน งานบ๎าน (การดูและรักษาบ๎าน อาหารและโภชนาการ เส้ือผ๎าและเครื่อง

แตํงกาย) งานประดิษฐ์ งานเกษตร 
  

  โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง31102 การงานอาชีพ 2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                     เวลา  20  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 การท างานรํวมกัน ง 1.1   ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/6 

การท างานรํวมกันในครอบครัว  
การท างานรํวมกับเพื่อน  และ
บุคคลในชุมชน 

2 4 

2 บ๎านนําอยูํ ง 1.1    ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/5 
ง 1.1    ม.4-6/6 

การดูแลรักษาบ๎าน  การดูแล
รักษาและจัดตกแตํงห๎องเรียน  
และการจัดตกแตํงบ๎าน 

2 6 

3 เส้ือผ๎านําใช๎ ง 1.1     ม.4-6/1 
ง 1.1     ม.4-6/4              
ง 1.1     ม.4-6/5             
ง 1.1      ม.4-6/6 
ง 1.1     ม.4-6/7 

การเลือกเส้ือผ๎าและเครื่องแตํง
กาย   
การซํอมแซมเส้ือผ๎า  การดูแล
รักษาเส้ือผ๎าและเครื่องแตํงกาย 

2 8 

4 ตัดเย็บเบื้องต๎น ง 1.1  ม.4-6/1 
ง 1.1  ม.4-6/2 
ง 1.1  ม.4-6/4 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

ความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการตัด
เย็บเส้ือผ๎า 
การดัดแปลงเส้ือผ๎า  และการ
ตัดเย็บเส้ือผ๎าอยํางงํายด๎วย
ตนเอง 

2 6 

5 สร๎างสรรค์งานสวย
ด๎วยเอกลักษณ์ไทย 

ง 1.1  ม.4-6/2 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

รู๎จักงานเอกลักษณ์ไทย  และ
งานประดิษฐ์ของใช๎ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ไทย 

2 6 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

6 รักษาดี  มีใช๎นาน ง 1.1  ม.4-6/3 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

การบ ารุงรักษาเครื่องเรือน  
การบ ารุงรักษาและการใช๎
เครื่องใช๎ไฟฟ้า  และการ
บ ารุงรักษาเครื่องสุขภัณฑ์ 

2 6 

7 เครื่องมือเครื่องใช๎ 
ซํอมได๎ไมํยาก 

ง 1.1  ม.4-6/1               
ง 1.1  ม.4-6/4              
ง 1.1  ม.4-6/6              
ง 1.1  ม.4-6/7 

การติดต้ังและประกอบ
เครื่องใช๎ในบ๎าน   
และซํอมแซมเครื่องใช๎ในบ๎าน 
   

2 6 

8 ปลูกพืชถูกวิธีมี
คุณคําตํอชีวิต 

ง 1.1  ม.4-6/1             
ง 1.1  ม.4-6/3               
ง 1.1  ม.4-6/6            
ง 1.1  ม.4-6/7 

การปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม  
การปลูกพืชเพื่อการบริโภค 
และจ าหนํวย  เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปลูกพืช 

2 6 

9 เล้ียงสัตว์อยํางไรดี ง 1.1  ม.4-6/1                 
ง 1.1  ม.4-6/3                    
ง 1.1  ม.4-6/5               
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับการเล้ียง
สัตว์  การเล้ียงสัตว์เพื่อการ
บริโภคและจ าหนํวย 

2 4 

10 งานอาชีพ ง 2.1  ม.4-6/1                    
ง 2.1  ม.4-6/2            
ง 2.1  ม.4-6/3                   
ง 2.1  ม.4-6/4 

แนวทางเข๎าสํูอาชีพ  
คุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  การ
เลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 
ประสบการณ์ในอาชีพ 

2 8 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง32101 การงานอาชีพ 3 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5         เวลา  20  ชั่วโมง   

  ศึกษา วิเคราะห ์อธิบาย วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวข๎องกับ

ความเป็นอยูํในชีวิตประจ าวัน เชํน งานบ๎าน (การดูและรักษาบ๎าน อาหารและโภชนาการ เส้ือผ๎าและเครื่อง

แตํงกาย) งานประดิษฐ์ 
  

  โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     โครงสร้างรายวิชา ง32101 การงานอาชีพ 3    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  20  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 หลักการท างานเพื่อ
การด ารงชีวิต 

ง 1.1   ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/6 

การท างานรํวมกันในครอบครัว  
การท างานรํวมกับเพื่อน  และ
บุคคลในชุมชน 

2 4 

2 งานช่ังในบ๎าน ง 1.1    ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/5 
ง 1.1    ม.4-6/6 

การดูแลรักษาบ๎าน  การดูแล
รักษาและจัดตกแตํงห๎องเรียน  
และการจัดตกแตํงบ๎าน 

2 6 

3 เส้ือผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย 

ง 1.1     ม.4-6/1 
ง 1.1     ม.4-6/4              
ง 1.1     ม.4-6/5             
ง 1.1      ม.4-6/6 
ง 1.1     ม.4-6/7 

การเลือกเส้ือผ๎าและเครื่องแตํง
กาย   
การซํอมแซมเส้ือผ๎า  การดูแล
รักษาเส้ือผ๎าและเครื่องแตํงกาย 

4 6 

4 สร๎างสรรค์งานสวย
ด๎วยเอกลักษณ์ไทย 

ง 1.1  ม.4-6/2 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

รู๎จักงานเอกลักษณ์ไทย  และ
งานประดิษฐ์ของใช๎ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ไทย 

4 4 

สอบกลางภาค  20 

5 ปลูกพืชถูกวิธีมี
คุณคําตํอชีวิต 

ง 1.1  ม.4-6/1             
ง 1.1  ม.4-6/3               
ง 1.1  ม.4-6/6            
ง 1.1  ม.4-6/7 

การปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม  
การปลูกพืชเพื่อการบริโภค 
และจ าหนํวย  เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปลูกพืช 

4 6 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

7 เล้ียงสัตว์อยํางไรดี ง 1.1  ม.4-6/1                 
ง 1.1  ม.4-6/3                    
ง 1.1  ม.4-6/5               
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับการเล้ียง
สัตว์  การเล้ียงสัตว์เพื่อการ
บริโภคและจ าหนํวย 

2 6 

8 งานอาชีพ ง 2.1  ม.4-6/1                    
ง 2.1  ม.4-6/2            
ง 2.1  ม.4-6/3                   
ง 2.1  ม.4-6/4 

แนวทางเข๎าสํูอาชีพ  
คุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  การ
เลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 
ประสบการณ์ในอาชีพ 

4 8 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
ง32102 การงานอาชีพ 4 

รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และอภิปรายแนวทางเข๎าสํูอาชีพที่สนใจ  ในการเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ  มีความ
มั่นคงและความก๎าวหน๎า  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การท างาน  การเปล่ียนแปลง  การเลือกใช๎
เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ  วิธีการ  หลักการเหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัด  การจ าลอง
อาชีพ  การจัดกิจกรรม  และมีคุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยม 

 โดยการใช๎กระบวนการศึกษาหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  ทางทฤษฏีและปฏิบัติ   
        เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

รหัสตัวชี้วัด 

 ง 2.1   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4 

รวม  4 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
โครงสร้างรายวิชา ง32102 การงานอาชีพ 4    

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 ธุรกิจใน
ชีวิตประจ าวัน 

ง1.1  ม.4 - 6/1 การด าเนินธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 
การจัดการธุรกิจ และการตลาด 

2 6 

2 ธุรกิจขนาดกลาง 
และขนาดยํอม 
(SMEs) 

ง4.1  ม.4 - 6/1 การจัดการธุรกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยํอม (SMEs) การด าเนินการ 
การขออนุญาตด าเนินธุรกิจ 

3 10 

3 งานส านักงาน ง2.1  ม.4 - 6/2 การด าเนินการด๎านส านักงาน การ
บริหารส านักงาน 

2 4 

4 
การเงินและการ
บัญช ี

ง2.1  ม.4 - 6/2 การจัดการด๎านการเงิน การบัญชี 
บัญชี รายรับ รายจําย บัญชี
ครัวเรือน 

3 10 

 สอบกลางภาค  20 

5 การตลาดและ
พฤติกรรมของ
ผ๎ูบริโภค 

ง2.1  ม.4 - 6/3 การจัดการทางตลาด อุประสงค์ 
อุปทาน 

3 10 

6 การจัดการเกี่ยวกับ
ธุรกิจด๎วยระบบ ไอ  
ซี ที ( ICT ) 

ง.2.1  ม.4 - 6/2 การน าระบบ ICT มาบริหารธุรกิจ 
ออนไลน์ การบริหารสินค๎าทาง
อินเตอร์เน็ต 

3 10 

7 การประกอบอาชีพ
ทางธุรกิจ 

ง2.1  ม.4 - 6/4 การประกอบอาชีพ และการเลือก
อาชีพ 

4 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 20 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33101 การงานอาชีพ 5 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา วิเคราะห ์อธิบาย วิธีการท างานและทักษะกระบวนการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวข๎องกับ

ความเป็นอยูํในชีวิตประจ าวัน เชํน งานบ๎าน (การดูและรักษาบ๎าน อาหารและโภชนาการ เส้ือผ๎าและเครื่อง

แตํงกาย) งานประดิษฐ์ งานเกษตร 
  

  โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 

รหัสตัวชี้วัด  

ง 1.1 ม.4-6/1 ม.4-6/2  ม.4-6/3  ม.4-6/4 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7   

รวม 7 ตัวชี้วัด  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33101 การงานอาชีพ 5    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  20  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ / ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 การท างานรํวมกัน ง 1.1   ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/6 

การท างานรํวมกันในครอบครัว  
การท างานรํวมกับเพื่อน  และ
บุคคลในชุมชน 

2 4 

2 บ๎านนําอยูํ ง 1.1    ม.4-6/1 
ง 1.1    ม.4-6/3 
ง 1.1    ม.4-6/5 
ง 1.1    ม.4-6/6 

การดูแลรักษาบ๎าน  การดูแล
รักษาและจัดตกแตํงห๎องเรียน  
และการจัดตกแตํงบ๎าน 

2 6 

3 อาหารและ
โภชนาการ 

ง 1.1     ม.4-6/1 
ง 1.1     ม.4-6/4              
ง 1.1     ม.4-6/5             
ง 1.1      ม.4-6/6 
ง 1.1     ม.4-6/7 

การเลือกอาหาร   
โภชนาการด๎านอาหาร 

2 8 

4 ตัดเย็บเบื้องต๎น ง 1.1  ม.4-6/1 
ง 1.1  ม.4-6/2 
ง 1.1  ม.4-6/4 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

ความรู๎เบ้ืองต๎นเกี่ยวกับการตัด
เย็บเส้ือผ๎า 
การดัดแปลงเส้ือผ๎า  และการ
ตัดเย็บเส้ือผ๎าอยํางงํายด๎วย
ตนเอง 

2 6 

5 สร๎างสรรค์งานสวย
ด๎วยเอกลักษณ์ไทย 

ง 1.1  ม.4-6/2 
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

รู๎จักงานเอกลักษณ์ไทย  และ
งานประดิษฐ์ของใช๎ท่ีเป็น
เอกลักษณ์ไทย 

2 6 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

6 เครื่องมือเครื่องใช๎ 
ซํอมได๎ไมํยาก 

ง 1.1  ม.4-6/1               
ง 1.1  ม.4-6/4              
ง 1.1  ม.4-6/6              
ง 1.1  ม.4-6/7 

การติดต้ังและประกอบ
เครื่องใช๎ในบ๎าน   
และซํอมแซมเครื่องใช๎ในบ๎าน 
   

2 6 

7 ปลูกพืชถูกวิธีมี
คุณคําตํอชีวิต 

ง 1.1  ม.4-6/1             
ง 1.1  ม.4-6/3               
ง 1.1  ม.4-6/6            
ง 1.1  ม.4-6/7 

การปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล๎อม  
การปลูกพืชเพื่อการบริโภค 
และจ าหนํวย  เทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปลูกพืช 

4 8 

8 เล้ียงสัตว์อยํางไรดี ง 1.1  ม.4-6/1                 
ง 1.1  ม.4-6/3                    
ง 1.1  ม.4-6/5               
ง 1.1  ม.4-6/6 
ง 1.1  ม.4-6/7 

ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับการเล้ียง
สัตว์  การเล้ียงสัตว์เพื่อการ
บริโภคและจ าหนํวย 

2 8 

9 งานอาชีพ ง 2.1  ม.4-6/1                    
ง 2.1  ม.4-6/2            
ง 2.1  ม.4-6/3                   
ง 2.1  ม.4-6/4 

แนวทางเข๎าสํูอาชีพ  
คุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  การ
เลือกใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 
ประสบการณ์ในอาชีพ 

2 8 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33102 การงานอาชีพ 6 
รายวิชาพื้นฐาน              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6         เวลา  20  ชั่วโมง   

 ศึกษา และอภิปรายแนวทางเข๎าสํูอาชีพที่สนใจ  ในการเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ  มีความ
มั่นคงและความก๎าวหน๎า  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์  การท างาน  การเปล่ียนแปลง  การเลือกใช๎
เทคโนโลยีอยํางเหมาะสมกับอาชีพ  วิธีการ  หลักการเหตุผล  มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนัด  การจ าลอง
อาชีพ  การจัดกิจกรรม  และมีคุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม และคํานิยม 

 โดยการใช๎กระบวนการศึกษาหาความรู๎  การสืบค๎นข๎อมูล  ทางทฤษฎีและปฏิบัติ   
        เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
รหัสตัวชี้วัด 

 ง 2.1   ม.4-6/1,   ม.4-6/2,  ม.4-6/3,  ม.4-6/4 

รวม  4 ตัวชี้วัด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33102 การงานอาชีพ 6    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  20  ชั่วโมง   
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

1 การพัฒนาตนเอง
เข๎าสํูอาชีพ 

ง1.1  ม.4 - 6/1 1. แนวทางสํูอาชีพ 
2.การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

- วิธีการ 

- หลักการ 

- เหตุผล 

2 4 

2 การเตรียมตัวหางาน
และพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ง2.1  ม.4 - 6/1 1. แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

2 6 

3 การสมัครงานและ
กรสัมภาษณ์งาน 

ง2.1  ม.4 - 6/2 1.แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

2 10 

4 
รูปแบบธุรกิจในการ
ประกอบอาชีพ 

ง2.1  ม.4 - 6/2 1.แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

4 10 

 สอบกลางภาค  20 

5 การเลือกใช๎
เทคโนโลยีให๎
เหมาะสมกับงาน
อาชีพ 

ง2.1  ม.4 - 6/3 1.แนวทางสํูอาชีพ 
2. การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง
เหมาะสมกับอาชีพ 

2 6 

6 ประสบการณ์ใน
อาชีพ 

ง.2.1  ม.4 - 6/2 3. ประสบการณ์ในอาชีพ   4 8 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
รวม 

7 
 
 
8 

แนวทางในการ
ประกอบอาชีพ 
 
จรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

ง2.1  ม.4 - 6/4 
 
 

ง2.1  ม.4 - 6/4 

1.การเลือกและใช๎เทคโนโลยีอยําง 
เหมาะสมกับอาชีพ 
2.แนวทางสํูอาชีพ 
4. คุณลักษณะท่ีดีตํออาชีพ 

- คุณธรรม 

- จริยธรรม 
       -    คํานิยม 

2 
 
 
2 

10 
 
 
6 

สอบปลายภาค  20 

รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

รายวิชาเพิ่มเติม 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง31213 เทคโนโลยีการเกษตร 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่  1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

  ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงสัตว์น้ า(กบ/ปลาดุก) ชนิดและพันธุ์ของสัตว์น้ า การเลือกสถานท่ี การ
เตรียมบํอเล้ียงสัตว์น้ า อาหารและการให๎อาหาร การเล้ียง การป้องกันโรคพยาธิและศัตรู สภาพการตลาด การ
จับจ าหนํายและการแปรรูป ส ารวจและวิเคราะห์ เตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เตรียมและให๎อาหาร ดูแล
รักษา จับปลา ความต๎องการของตลาดสัตว์น้ า ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ – จําย ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางแก๎ไข 
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 

1. ศึกษาความเป็นมาของการเล้ียงสัตว์น้ า ชนิดและพันธุ์ของสัตว์น้ า 
2. สามารถเลือกสถานท่ี การเตรียมบํอเล้ียงสัตว์น้ า 
3. สามารถพิจารณาพันธุ์ และการเล้ียงสัตว์น้ า 
4.  สามารถอธิบายการเล้ียงและการให๎อาหารสัตว์น้ า 
5. สามารถบอกโรคและศัตรูสัตว์น้ า 
6. นักเรียนสามารถบอกวิธีการตลาด การจัดจ าหนํายและการแปรรูปได๎ 

 
 รวม 6  ผลการเรียนรู้  
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง31213  เทคโนโลยีการเกษตร 1    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 มารู๎จักชนิดของสัตว์
น้ า กันกํอน 

1. ศึกษาความเป็นมา
ของการเล้ียง ชนิดและ
พันธุ์ของสัตว์น้ า 

ความหมาย
ความส าคัญของสัตว์
น้ า 

6 4 

2 รูปแบบการเล้ียงและ
การเตรียมบํอสัตว์น้ า 

2. สามารถเลือก
สถานท่ี การเตรียมบํอ
เล้ียงปลา 

ความส าคัญของการ
เตรียมบํอ 
กํอนเล้ียงสัตว์น้ า 

6 10 

3 หลักการพิจารณา
พันธุ์และการเล้ียง
สัตว์น้ า 

3.  สามารถพิจารณา
พันธุ์และการเล้ียงสัตว์
น้ า 

ความส าคัญของการ
พิ จา รณาพั นธุ์ กํ อน
ปลํอยลงเล้ียง 

8 16 

 สอบกลางภาค  20 
4 น้ าส าหรับการเล้ียง

สัตว์น้ าและการให๎
อาหาร 

4.  สามารถอธิบายการ
เล้ียงสัตว์น้ าและการให๎
อาหาร 

ความส า คัญของน้ า
และการให๎อาหาร 

8 10 

5 โรคและศัตรูสัตว์น้ า 5. สามารถบอกโรค
และศัตรูสัตว์น้ า 

โรคท่ีส าคัญในการ
เล้ียงสัตว์น้ า 

2 10 

6 การจับ การตลาด 
การจัดจ าหนํายและ
การแปรรูป 

6. นักเรียนสามารถ
บอกวิธีการตลาด การ
จัดจ าหนํายและการ
แปรรูปได๎ 

วิธีการจับ 
ความส าคัญของตลาด
และการจัดจ าหนําย
และการแปรรูป 

6 10 

 สอบปลายภาค  20 
 รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง31214 เทคโนโลยีการเกษตร 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่  2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

   ศึกษาความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ของไม๎ดอกไม๎ประดับ ประเภทของไม๎ดอกไม๎ประดับ 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ท่ีใช๎ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก การดูแลรักษา 
การป้องกันและก าจัดศัตรูพืช การตัดแตํงไม๎ประดับ ปฏิบัติการส ารวจ วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด 
เลือกปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับอยํางน๎อย 3 ชนิด ปฏิบัติการเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช๎อุปกรณ์
ขยายพันธุ์ เลือกวิธีการปลูกท่ีเหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแตํง ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย
หรือบริการ ค านวณคําใช๎จําย ก าหนดราคาขาย จัดจ าหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย 
และประเมินผล  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
   1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ ของการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับได๎ 
   2. อธิบายหลักการ วิธีการ ข้ันตอน กระบวนการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับได๎ 
   3. ปฏิบัติการส ารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎ 
   4. ปฏิบัติการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับได๎ 
   5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับได๎ 
    6. ปฏิบัติการดูแลรักษาไม๎ดอกไม๎ประดับได๎ 
    7. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหํอ และจัดจ าหนํายผลผลิตได๎ 
    8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ท าบัญชีรายรับ-รายจําย และก าหนดราคาขายได๎ 
    9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานท่ีปฏิบัติได๎ 
    10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างานใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการท างานอยําง 
ค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล๎อม 
  รวม 10 ผลการเรียนรู้  



 
  

  

108 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง31214  เทคโนโลยีการเกษตร 2    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 ความรู๎ท่ัวไป 1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ และประโยชน์ 
ของการปลูกไม๎ดอกไม๎
ประดับได๎ 
2. อธิบายหลักการ วิธีการ 
ขั้นตอน กระบวนการปลูก
ไม๎ดอกไม๎ประดับได๎ 

ความหมาย  
ความส าคัญ  
ประโยชน์  ไม๎
ดอกไม๎ประดับ 

4 10 

2 การเตรียมดินและ
พันธุ ์

3. ปฏิบัติการส ารวจ และ
วิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎ 
4. ปฏิบัติการปลูกไม๎ดอกไม๎
ประดับได๎ 
 

การ คัด เ ลือกพันธุ์  
การเตรียมดิน  เพาะ
เมล็ด ฯลฯ 

4 10 

3 กระบวนการปลูก
ไม๎ดอกไม๎ประดับ 

5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม๎
ดอกไม๎ประดับได๎ 
 

การ เตรี ยมแปล ง
ปลูก   
การปลูกในแปลง   
การปลูกในภาชนะ 

12 10 

 สอบกลางภาค  20 
4 การปฏิบัติ

บ ารุงรักษา 
6. ปฏิบัติการดูแลรักษาไม๎
ดอกไม๎ประดับได๎ 

เทคนิคในการปฏิบัติ
ดูแล  การให๎น้ าให๎
ปุ๋ยก าจัดศัตรู 

14 20 

5 การเก็บเกี่ยวและ
การจ าหนําย 

7.  จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
ท าบัญชีรายรับ-รายจําย 
และก าหนดราคาขายได๎ 
8.  เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุ
หีบหํอ และจัดจ าหนําย
ผลผลิตได๎ 

ข๎อควรปฏิบัติการ
เก็บเกี่ยว  
คัดขนาด  การ
บันทึก  
การปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 

6 10 

 สอบปลายภาค  20 
 รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

     ง31219 อุตสาหกรรม 1 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่  1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษาและปฏิบัติวิธีการป้องกันอุบัติภัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ระบบการจํายก าลังไฟฟ้า 
ชนิดและการใช๎งานของสายไฟฟ้า การตํอสายไฟฟ้าแบบตํางๆ การใช๎เครื่องมือ อุปกรณ์การติดต้ังการเดิน
สายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ติดต้ังเดินสายไฟฟ้าแสงสวํางและก าลังไฟฟ้า ด๎วยเข็มขัดรัดสาย ทํอร๎อยสายไฟบน
ผนังไม๎และผนังปูน การติดต้ังบริภัณฑ์ไฟฟ้า งานติดต้ังโคมไฟฟ้า เต๎ารับ สวิตช์ควบคุม งานติดต้ังเซอร์กิตเบรก
เกอร์ ต๎ูคอนซูเมอร์ยูนิต โหลดเซ็นเตอร์ เครื่องป้องกันไฟรั่ว งานติดต้ังสายดิน การตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ต๎ู
คอนซูเมอร์ ต๎ูโหลดเซ็นเตอร์ ระบบสายดิน เครื่องป้องกันไฟรั่ว การติดต้ังระบบส่ือสารในอาคาร งานติดต้ัง
สายโทรศัพท์ สายวงจรทีวีวงจรปิดภายในอาคาร 
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ  และประโยชน์ของงานไฟฟ้าได๎ 
2.  อธิบายความหมาย  ความส าคัญ ของวงจรไฟฟ้าเบื้องต๎นได๎ 
3.  อธิบายกระบวนการท างานของระบบไฟฟ้ากับการใช๎งานภายในบ๎าน เพื่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 
4.  อธิบายกระบวนการท างานของวงจรไฟฟ้า เพือ่การด ารงชีวิตในปัจจุบันได๎ 

5.  สามารถอธิบายหลักการท างานของวงจรไฟฟ้าได๎ 

6.  เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของงานไฟฟ้าเบื้องต๎น 
7.  อธิบายวิธีการป้องกันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าท่ีอาจเกิดขึ้นภายในบ๎านได๎   

 
รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง31219 อุตสาหกรรม 1    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา  40  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
งานไฟฟ้า 

-อธิบายความหมาย 
ความส าคัญและประโยชน์ของ
งานไฟฟ้าได๎ 
-อธิบายความหมาย 
ความส าคัญของวงจรไฟฟ้า
เบ้ืองต๎นได๎ 

-ความรู๎เบ้ืองต๎นของงาน
ไฟฟ้า 
-วงจรไฟฟ้า 
 

6 
 
 

 

5 
 

10 
 

2 ระบบไฟฟ้า -อธิบายกระบวนการท างาน
ของระบบไฟฟ้ากับการใช๎งาน
ภายในบ๎าน เพื่อการด ารงชีวิต
ในปัจจุบันได๎ 

-ระบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส 
-ระบบการสํงจํายไฟฟ้า 
 

8 15 

สอบกลางภาค  20 

3 วงจรไฟฟ้า -อธิบายกระบวนการท างาน
ของวงจรไฟฟ้า เพื่อการ
ด ารงชีวิตในปัจจุบันได๎ 
-สามารถอธิบายหลักการ

ท างานของวงจรไฟฟ้าได๎ 

- วงจรอนุกรม 
- วงจรขนาน 
- วงจรผสม 

 
 

8 
 
 

15 
 

 

4 
 
 

5 

ประโยชน์ของงาน
ไฟฟ้าเบ้ืองต๎น 
 
ความปลอดภัย
ของงานไฟฟ้า 

-เห็นความส าคัญ และ
ประโยชน์ของงานไฟฟ้า
เบ้ืองต๎น 
- อธิบายวิธีการป้องกันเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับไฟฟ้าท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายในบ๎านได๎   

-ประโยชน์ของงานไฟฟ้า
เบ้ืองต๎น 
 
ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไฟฟ้า 

6 
 
 
6 

10 
 
 
5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

          ง31220 อุตสาหกรรม 2 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับไฟฟ้า  เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า  กฎระเบียบข๎อบังคับในการ

เดินสายไฟฟ้า  การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  บริการตรวจสอบซํอมแซมไฟฟ้าในอาคาร  

          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน   กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎

ด๎วยตนเอง การบันทึก ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา ทักษะการท างานรํวมกัน   กระบวนการท างานกลํุมและ

กระบวนการจัดการ   

เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าได๎   
2.  อธิบายวิธีการใช๎และการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได๎ 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการเดินสายไฟฟ้าได๎   
4.  อธิบายกฎระเบียบข๎อบังคับในการเดินสายไฟฟ้า 
5.  สามารถปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารได๎    
6.  สามารถบริการตรวจสอบซํอมแซมไฟฟ้าในอาคาร 

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง31220 อุตสาหกรรม 2    
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา  40  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับไฟฟ้า 

-อธิบายความรู๎พื้นฐาน
เกี่ยวกับไฟฟ้าได๎   

- ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า 

10 5 
 

2 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

-อธิบายวิธีการใช๎และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าได๎ 

- เครื่องมือและอุปกรณ์

ไฟฟ้า 

10 15 

สอบกลางภาค  20 

3 กฎระเบียบ
ข๎อบังคับในการ
เดินสายไฟฟ้า 

-อธิบายกฎระเบียบ

ข๎อบังคับในการเดิน

สายไฟฟ้า 

-กฎระเบียบข๎อบังคับใน
การเดินสายไฟฟ้า 

6 
 

10 

4 
 

5 
 

การเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร  
ความปลอดภัยใน
การเดินสายไฟฟ้า 

-สามารถปฏิบัติการเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคารได๎ 
-อธิบายถึงความปลอดภัย
ในการเดินสายไฟฟ้าได๎   

-ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้า
ภายในอาคาร 
- ความปลอดภัยในการเดิน
สายไฟฟ้า 

8 
 
6 
 

10 
 

10 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

   ง31225 การถนอมอาหารเบื้องต้น 1   
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ ขั้นตอน กระบวนการท างานการจัดการการ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหารมีทักษะกระบวนการท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงานออกแบบและสร๎างผลิตภัณฑ์ใช๎เทคโนโลยีค๎นหาข๎อมูลสารสนเทศ ได๎อยําง
เหมาะสม รูจักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีตสะอาดเป็นระเบียบในการปฏิบัติ มีเจตคติท่ีดี ตํอการ
ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของท๎องถิ่น เชํน การตากแห๎ง รมควัน หมักดอง การแชํอิ่ม ใช๎อุณหภูมิสูง 
ใช๎สารเคมีปรุงแตํงอาหาร  โดยค านึงถึงความค๎ุมคําและมีประสิทธิภาพ 
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได๎ 
  2. เลือกอาหาร ภาชนะ อุหกรณ์และเครื่องใช๎ในการถนอมอาหารได๎อยํางเหมาะสม 
  3. สืบค๎น สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการถนอมอาหารได๎ 
  4.  อธิบายวิธีการถนอมอาหารในท๎องถิ่นได๎ 

5.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช๎ปรุงแตํงได๎ 
6.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได๎ 

  7. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดองได๎ 
  8.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช๎น้ าตาลได๎ 
          9 .  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช๎การรมควันได๎ 
          10.  เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ถนอมแล๎วได๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 
 11. ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคา  จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจําย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

12.  ใช๎กระบวนการกลํุมท างาน  การเตรียมสถานท่ี  การตกแตํงสถานท่ีการประชาสัมพันธ์  การ
น าเสนอช้ินงาน  จัดนิทรรศการและจ าหนําย ด๎วยความเสียสละความรับผิดชอบ 

  รวม 12 ผลการเรียนรู้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

115 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

      โครงสร้างรายวิชา ง31225 การถนอมอาหารเบื้องต้น 1   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1  ความส าคัญและ
หลักการถนอมอาหาร 
  

อธิบายความส าคัญ
และหลักการถนอม
อาหารได๎ 

สืบค๎นข๎อมูลท ารายงานการ
ถนอมอาหารวิเคราะห์
ความส าคัญและหลักการ
ถนอมอาหาร การเลือก
ภาชนะ อุปกรณ์ ในการถนอม
อาหารได๎ถูกต๎องปลอดภัย 
เพื่อให๎ได๎อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

6 10 

2 การเลือกภาชนะ 
  

เลือกอาหาร  ภาชนะ  
อุปกรณ์และเครื่องใช๎
ในการถนอมอาหารได๎
อยํางเหมาะสม 

สืบค๎นข๎อมูลท ารายงานการ
ถนอมอาหารวิเคราะห์
ความส าคัญและหลักการ
ถนอมอาหาร การเลือก
ภาชนะ อุปกรณ์ ในการถนอม
อาหารได๎ถูกต๎องปลอดภัย 
เพื่อให๎ได๎อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

6 10 

3 สืบค๎น เขียนรายงาน
การถนอมอาหาร       

สืบค๎น สรุปรายงาน
เทคนิค และวิธีการ
ถนอมอาหารได๎ 

สืบค๎นขอ๎มูลท ารายงานการ
ถนอมอาหารวิเคราะห์
ความส าคัญและหลักการ
ถนอมอาหาร การเลือก
ภาชนะ อุปกรณ์ ในการถนอม
อาหารได๎ถูกต๎องปลอดภัย 
เพื่อให๎ได๎อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

10 10 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 ถนอมอาหารท๎องถิ่น 
 

อธิบายวิธีการถนอม
อาหารในท๎องถิ่นได๎ 

สืบค๎นข๎อมูลท ารายงานการ
ถนอมอาหารวิเคราะห์
ความส าคัญและหลักการ
ถนอมอาหาร การเลือก
ภาชนะ อุปกรณ์ ในการถนอม
อาหารได๎ถูกต๎องปลอดภัย 
เพื่อให๎ได๎อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
การถนอมอาหารท๎องถิ่น การ
ตาก การท าปลาร๎า  

4 10 

5 ฝึกปฏิบัติถนอม
อาหาร 
 

5.ฝึกปฏิบัติการถนอม
อาหารโดยวิธีการตาก
ได๎ 

6.ฝึกปฏิบัติการถนอม
อาหารโดยวิธีการหมัก
ดองได๎ 

7.ฝึกปฏิบัติการถนอม
อาหารโดยวิธีการใช๎
น้ าตาลได๎ 

8.ฝึกปฏิบัติการถนอม
อาหารโดยใช๎ปรุงแตํง
ได๎ 

9.ฝึกปฏิบัติการถนอม
อาหารโดยใช๎การ
รมควันได๎ 

 

-  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร
โดยวิธีการตาก 
-  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร
โดยวิธีการหมักดอง 
-  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร
โดยวิธีการใช๎น้ าตาล 
- ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร
โดยใช๎ปรุงแตํง 
- ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหาร
โดยใช๎การรมควัน 

12 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

6 บรรจุภัณฑ์ เก็บรักษา  บรรจุ
อาหารที่ถนอมแล๎วได๎
ถูกต๎องตามหลัก
โภชนาการและ
สุขลักษณะจดบันทึก
การปฏิบัติงาน จัด
นิทรรศการจ าหนําย 
ท าบัญชีรายรับ-
รายจํายและ
ประเมินผล 

  วิเคราะห์ข้ันตอนการถนอม
อาหาร และใช๎กระบวนการ
กลํุมในการปฏิบัติงานถนอม
อาหารโดยการตาก  การหมัก
ดอง  การใช๎น้ าตาล  ใช๎สาร
ปรุงแตํง  การรมควัน เพื่อเก็บ
รักษาอาหารให๎อยูํได๎นาน
ปลอดภัย  บรรจุภัณฑ์อาหาร
ท่ีผํานกระบวนการถนอม
อาหารได๎ถูกต๎อง  ปลอดภัย
ตัดสินใจแก๎ปัญหาอยํางมี
เหตุผล มีเจตคติท่ีดีตํองาน
อาชีพ 

4 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง31226 การถนอมอาหารเบื้องต้น 2   
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

             ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ ขั้นตอน กระบวนการท างานการจัดการการ
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาการถนอมอาหารมีทักษะกระบวนการท างานรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยในการปฏิบัติงานออกแบบและสร๎างผลิตภัณฑ์ใช๎เทคโนโลยีค๎นหาข๎อมูลสารสนเทศ ได๎อยําง
เหมาะสม รูจักรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ รอบคอบ ประณีตสะอาดเป็นระเบียบในการปฏิบัติ มีเจตคติท่ีดีตํอการ
ปฏิบัติการถนอมอาหารตามฤดูกาลของท๎องถิ่น เชํน การตากแห๎ง รมควัน หมักดอง การแชํอิ่ม ใช๎อุณหภูมิสูง 
ใช๎สารเคมีปรุงแตํงอาหาร  โดยค านึงถึงความค๎ุมคําและมีประสิทธิภาพ 
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. อธิบายความส าคัญและหลักการถนอมอาหารได๎ 
  2. เลือกอาหาร ภาชนะ อุหกรณ์และเครื่องใช๎ในการถนอมอาหารได๎อยํางเหมาะสม 
  3. สืบค๎น สรุปรายงานเทคนิค และวิธีการถนอมอาหารได๎ 
  4.  อธิบายวิธีการถนอมอาหารในท๎องถิ่นได๎ 

5.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช๎ปรุงแตํงได๎ 
6.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการตากได๎ 

  7. ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการหมักดองได๎ 
  8.  ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยวิธีการใช๎น้ าตาลได๎ 
          9 . ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารโดยใช๎การรมควันได๎ 
          10.  เก็บรักษา  บรรจุอาหารที่ถนอมแล๎วได๎ถูกต๎องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะ 
          11. ค านวณคําใช๎จําย  ก าหนดราคา  จัดจ าหนําย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน  ท าบัญชีรายรับ-รายจําย
และประเมินผลและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

12.  ใช๎กระบวนการกลํุมท างาน  การเตรียมสถานท่ี  การตกแตํงสถานท่ีการประชาสัมพันธ์  การ
น าเสนอช้ินงาน  จัดนิทรรศการและจ าหนําย ด๎วยความเสียสละความรับผิดชอบ 

 
รวม  12  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

   โครงสร้างรายวิชา ง31226 การถนอมอาหารเบื้องต้น 2   
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                   เวลา  40  ชั่วโมง      

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ท่ีมาของการเส่ือม เสีย
ของอาหารและวิธีป้องง 

กัน 

รู๎และเข๎าใจใน
หลักการและวิธีการ
ถนอมอาหารด๎วยวิธี 

ตํางๆ และสาเหตุ 

ของการเสื่อมเสีย 

ของอาหารและวิธี 

ป้องกัน 

วิเคราะห์ข้ันตอนการถนอม
อาหาร และใช๎กระบวนการกลํุม
ในการปฏิบัติงานถนอมอาหาร
โดยการตาก  การหมักดอง  
การใช๎น้ าตาล  ใช๎สารปรุงแตํง  
การรมควัน เพื่อเก็บรักษา
อาหารให๎อยูํได๎นานปลอดภัย  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผําน
กระบวนการถนอมอาหารได๎
ถูกต๎อง  ปลอดภัยตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีเจต
คติท่ีดีตํองานอาชีพ  

4 4 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

2 ประโยชน์และ 

หลักเกณฑ์ในการถนอม 

อาหาร 

-ใช๎เครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการ
ถนอมอาหารตาม
หลักการและ
กระบวนการ 
-ใช๎วัตถุดิบในการ
ถนอมอาหารตาม
หลักการและกระ
กวนการ 

1. วิเคราะห์ข้ันตอนการ
ถนอมอาหาร และใช๎
กระบวนการกลํุมในการ
ปฏิบัติงานถนอมอาหาร
โดยการตาก  การหมัก
ดอง  การใช๎น้ าตาล  ใช๎
สารปรุงแตํง  การ
รมควัน เพื่อเก็บรักษา
อาหารให๎อยูํได๎นาน
ปลอดภัย  บรรจุภัณฑ์
อาหารที่ผําน
กระบวนการถนอม
อาหารได๎ถูกต๎อง  
ปลอดภัยตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล 
มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ 

4 
 
  
 
 
 
 

8 

3 การถนอมอาหารโดย
การหมัก ดอง 

-ใช๎วัตถุดิบในการ
ถนอมอาหารตาม
หลักการและกระ
กวนการ  

–ถนอมอาหาร
ตามหลักการและ
กระบวนการ 

- รู๎และเข๎าใจในการถนอม
อาหารโดยการทาแห๎งการใช๎
ความร๎อนการใช๎ความเย็นการ
ใช๎น้ าตาลการหมักดอง 
-มีความสามารถนาความรู๎ใน
การถนอมอาหารเบื้องต๎นไปใช๎
ในงานอาหาร 

12 8 

สอบกลางภาค  20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 การถนอมอาหารโดย
การใช๎ความร๎อน 

ถนอมอาหารตาม
หลักการและ
กระบวนการ 

   วิเคราะห์ข้ันตอนการถนอม
อาหาร และใช๎กระบวนการกลํุม
ในการปฏิบัติงานถนอมอาหาร
โดยการตาก  การหมักดอง  
การใช๎น้ าตาล  ใช๎สารปรุงแตํง  
การรมควัน เพื่อเก็บรักษา
อาหารให๎อยูํได๎นานปลอดภัย  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผําน
กระบวนการถนอมอาหารได๎
ถูกต๎อง  ปลอดภัยตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีเจต
คติท่ีดีตํองานอาชีพ 

4 6 

5 การถนอมอาหารโดย
การท าแห๎งและการใช๎สา 
รเคมีป้องกันราในอาหาร  

ถนอมอาหารตาม
หลักการและ
กระบวนการ 

-หมูสวรรค์ หมู
แดดเดียว 

วิเคราะห์ข้ันตอนการถนอม
อาหาร และใช๎กระบวนการกลํุม
ในการปฏิบัติงานถนอมอาหาร
โดยการตาก  การหมักดอง  
การใช๎น้ าตาล  ใช๎สารปรุงแตํง  
การรมควัน เพื่อเก็บรักษา
อาหารให๎อยูํได๎นานปลอดภัย  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผําน
กระบวนการถนอมอาหารได๎
ถูกต๎อง  ปลอดภัยตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีเจต
คติท่ีดีตํองานอาชีพ 

8 8 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

6 การถนอมอาหารโดยใช๎
น้ าตาล  
 

ถนอมอาหารตาม
หลักการและ
กระบวนการ 

-หมูสวรรค์ หมู
แดดเดียว 

วิเคราะห์ข้ันตอนการถนอม
อาหาร และใช๎กระบวนการกลํุม
ในการปฏิบัติงานถนอมอาหาร
โดยการตาก  การหมักดอง  
การใช๎น้ าตาล  ใช๎สารปรุงแตํง  
การรมควัน เพื่อเก็บรักษา
อาหารให๎อยูํได๎นานปลอดภัย  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผําน
กระบวนการถนอมอาหารได๎
ถูกต๎อง  ปลอดภัยตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีเจต
คติท่ีดีตํองานอาชีพ 

6 6 

7 การถนอมอาหารโดย
การใช๎ น้ าตาลและ
สารเคมี  
 

ถนอมอาหารตาม
หลักการและ
กระบวนการ 
- ครองแครง
กรอบ 
 - ข๎าวเหนียวแก๎ว 
 - มะพร๎าวแก๎ว 

วิเคราะห์ข้ันตอนการถนอม
อาหาร และใช๎กระบวนการกลํุม
ในการปฏิบัติงานถนอมอาหาร
โดยการตาก  การหมักดอง  
การใช๎น้ าตาล  ใช๎สารปรุงแตํง  
การรมควัน เพื่อเก็บรักษา
อาหารให๎อยูํได๎นานปลอดภัย  
บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผําน
กระบวนการถนอมอาหารได๎
ถูกต๎อง  ปลอดภัยตัดสินใจ
แก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีเจต
คติท่ีดีตํองานอาชีพ 

12 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง32215 เทคโนโลยีการเกษตร 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษา วิเคราะห์ ชํองทางและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพเกษตรผสมผสานลักษณะและ
ความส าคัญของการเกษตรแบบผสมผสาน หลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานการจัดระบบ
ปลูกพืช และเล้ียงสัตว์ ท่ีสอดคล๎องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การใช๎ แรงงาน ทุน ท่ีดินและทรัพยากรอยํางมี
ประสิทธิภาพ การน าวัสดุเหลือใช๎ จากการผลิตมาใช๎ ประโยชน์ ลักษณะและคุณสมบัติท่ีดีของผ๎ูประกอบอาชีพ
และน าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
   1. บอกเหตุผลในการเลือกชํองทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสานได๎ 
   2. ตามความต๎องการและศักยภาพของตนเอง 
   3. บอกลักษณะและความส าคัญของการเกษตรแบบผสมผสานได๎ 
   4. อธิบายหลักการและวิธีการของการเกษตรแบบผสมผสานได๎ 
   5. จัดระบบปลูกพืช และเล้ียงสัตว์ ท่ีสอดคล๎องและเกื้อกูลซึ่งกันและกนั การใช๎ แรงงาน ทุนท่ีดิน 
และทรัพยากรได๎ อยํางมีประสิทธิภาพ 
   6. น าวัสดุเหลือใช๎ จากการผลิตมาใช๎ ประโยชน์ได๎ 
   7. การมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีดีของผ๎ู ประกอบอาชีพการเกษตรผสมผสาน 
 
รวม   7   ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง32215 เทคโนโลยีการเกษตร 3 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  40  ชั่วโมง      

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เกษตรผสมผสาน 

บอกความเป็นมา
ของเกษตร
ผสมผสาน 

การเกษตรแบบ
ผสมผสานมีความส าคัญ
ตํอการเพิ่มผลผลิต 

4 10 

2 หลักการของ
การเกษตรผสมผสาน 

บอกความส าคัญ
ของการเกษตร
ผสมผสาน 

วิธีการด าเนินงานตาม
หลักการของการเกษตร
ผสมผสาน 

4 10 

3 การจัดระบบปลูกพืช  อธิบายการจัดการ
พืชท่ีจะปลูกใน
รูปแบบการเกษตร
แบบผสมผสาน 
 

การเลือกชนิดของพืชท่ี
จะปลูกควรมีลักษณะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันใน
การท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 
 

12 10 

สอบกลางภาค  20 
4 การจัดระบบเล้ียง

สัตว์ 
บอกความส าคัญใน
การเลือกชนิดของ
สัตว์ที่จะน ามาเล้ียง
ในการท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

การเลือกชนิดของสัตว์ที่
จะน ามาเล้ียงในการท า
การเกษตรแบบ
ผสมผสานควรมีลักษณะ
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

16 20 

5 การเก็บเกี่ยวและการ
จ าหนําย 

บอกวิธีการ
ปฏิบัติการเก็บเกี่ยว  
คัดขนาด  การ
บันทึก  
การปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 

ข๎อควรปฏิบัติการเก็บ
เกี่ยว คัดขนาด  การ
บันทึก  
การปฏิบัติงานและ
ประเมินผลงาน 

4 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง32216 เทคโนโลยีการเกษตร 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  
       
 ศึกษาความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์   นโยบายการเกษตรอินทรีย์  ดิน  อินทรียวัตถุและจุลินทรีย์               
ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเกษตรอินทรีย์  การผลิตน้ าหมักชีวภาพ  น้ าหมักชีวภาพป้องกันก าจัดศัตรูพืช การผลิตปุ๋ย
หมักอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช๎ในการเกษตรตามหลักการเกษตรอินทรีย์  การเตรียมความพร๎อมเพื่อขอรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วางแผนการปฏิบัติงานปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว์ และปฏิบัติดูแลรักษาพืชหรือสัตว์ตาม
โครงงานเกษตรอินทรีย์ 1 ชนิด    
            โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. บอกความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ 
2. เข๎าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
3 .บอกความส าคัญของดินและอินทรียวัตถุกับเกษตรอินทรีย์ได๎ 
4. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์กับเกษตรอินทรีย์ 
5. การวางแผนปฏิบัติงานได๎ 
6. มีความรู๎ความเข๎าใจในการการท าน้ าหมักชีวภาพ 
7. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 
8. ปฏิบัติงานโครงงานเกษตรอินทรีย์ได๎ 
9. สามารถการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได๎ 
10. มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

 
รวม 10  ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง32216 เทคโนโลยีการเกษตร 4 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  40  ชั่วโมง     

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 สภาพปัญหาทาง
การเกษตร 

1. บอกความเป็นมา
ของเกษตรอินทรีย์ 
2. เข๎าใจเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์กับ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 

ค ว า ม ห ม า ย  
ค ว า ม ส า คั ญ   ช อ ง
การเกษตรอินทรีย์ 

4 6 

2 หลักการเกษตร
อินทรีย์ 

3 .บอกความส าคัญ
ของดินและ
อินทรียวัตถุกับเกษตร
อินทรีย์ได๎ 
 

หลักการของการเกษตร
อินทรีย์ 

10 10 

3 มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์    

4. มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์    2 8 

4 ธรรมชาติของดิน 5. มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับจุลินทรีย์กับ
เกษตรอินทรีย์ 

ธรรมชาติของดิน 4 6 

สอบกลางภาค  20 
5 การปรับปรุงดินโดย

ใช๎ สารอินทรีย์   
6. มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับจุลินทรีย์กับ
เกษตรอินทรีย์ 

การปรับปรุงดินโดยใช๎ 
สารอินทรีย์   

4 10 

6 การปลูกพืช การ
ดูแลรักษา 

7. มีความรู๎ความเข๎าใจ
ในการการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 
8. ปฏิบัติงานโครงงาน
เกษตรอินทรีย์ได๎ 

การปลูกพืช การดูแล
รักษา 

6 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

7 การผลิต
สารอินทรีย์เพื่อการ
ป้องกันและการ
ก าจัดศัตรูพืช 

9. มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการการผลิต
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 
 

การผลิตสารอินทรีย์เพื่อ
การป้องกันและการ
ก าจัดศัตรูพืช 

6 5 

8 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล๎อม 

10. สามารถการ
เตรียมความพร๎อมเพื่อ
รองรับมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ได๎ 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

4 5 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

      ง32221 อุตสาหกรรม 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต๎นของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผํน หลักความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช๎วัสดุ เครื่องและอุปกรณ์งานเช่ือม ทําเช่ือม รอยตํอท่ีใช๎ในงานเช่ือมและ

การแลํนประสาน การประกอบติดต้ังเครื่องมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๏ส การแลํนประสาน และเช่ือมไฟฟ้า การ

เริ่มต๎นอาร์ก การเช่ือมเดินแนว ตํอมุม ตํอตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือท่ีใช๎ในงานโลหะแผํนการเขียนแบบ

แผํนคล่ี การถํายแบบ การเข๎าขอบ การท าตะเข็บ การย้ าหมุด การบักรี การขึ้นรูปด๎วยการพับ ดัด ม๎วน เคาะ 

และประกอบช้ินงาน 

                  โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการ

ส ารวจข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 

กระบวนการสร๎างคํานิยม 

  เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  
 

ผลการเรียนรู้ 
1. รู๎และเข๎าใจ งานชํางไม๎ท่ีท าด๎วยไม๎ในท๎องถิ่น  
2. รู๎และเข๎าใจไม๎ชนิดตํางๆ ในประเทศไทย เลือกไม๎และการเก็บรักษาไม๎ ได๎ถูกต๎องเหมาะสม  
3. รู๎และเข๎าใจเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถป้องกันไมํให๎เกิดอุบัติเหตุได๎  
4. รู๎และเข๎าใจ มีทักษะการใช๎เครื่องมือและเลือกใช๎วัสดุ – อุปกรณ์ ได๎ถูกต๎อง  
5. เข๎าใจการออกแบบ การอํานแบบ การวัด การตัด การเจาะ การเข๎าปากไม๎ การประกอบ ตกแตํง

ช้ินงาน และปฏิบัติได๎  
6. สามารถวางแผนการทางาน และปฏิบัติตามข้ันตอนตามแบบก าหนดอยํางถูกต๎องและสวยงาม  
7. ให๎บริการผลิตงานไม๎ ก าหนดราคาและจ าหนํายได๎ 

 

 รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

    โครงสร้างรายวิชา ง32221 อุตสาหกรรม 3 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  40  ชั่วโมง    

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 งานไม ๎ -รู๎และเข๎าใจ งานชํางไม๎ท่ี
ท าด๎วยไม๎ในท๎องถิ่น 

-ประเภทของงานไม ๎ 10 
 

15 

2 คุณสมบัติของ
ไม๎ 

-รู๎และเข๎าใจไม๎ชนิดตํางๆ 
ในประเทศไทย เลือกไม๎
และการเก็บรักษาไม๎ ได๎
ถูกต๎องเหมาะสม 

คุณสมบัติของไม๎ 10 15 

สอบกลางภาค  20 

3 ความรู๎เรื่อง
เครื่องมือชํางไม๎ 

-รู๎และเข๎าใจ มีทักษะการ

ใช๎เครื่องมือและเลือกใช๎

วัสดุ – อุปกรณ์ ได๎ถูกต๎อง 

-การใช๎ บ ารุงรักษา
เครื่องมือ 

 

12 
 
 

10 
 

 

4 
 
 

 
5 

การตัดการเจาะ
การเข๎าปากไม๎ 
 
 
ประมาณราคา 

-เข๎าใจการออกแบบ การ
อํานแบบ การวัด การตัด 
การเจาะ การเข๎าปากไม๎ 
การประกอบ ตกแตํง
ช้ินงาน และปฏิบัติได๎  
ให๎บริการผลิตงานไม๎ 
ก าหนดราคาและจ าหนําย
ได๎ 

-การตัดการเจาะการเข๎า
ปากไม๎ 
 
 
-ประมาณราคา 

12 
 
 
 
6 

10 
 
 
 

10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

   ง32222 อุตสาหกรรม 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

 ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชํางปูน   คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ในงานชํางปูน   ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานชํางปูน  การเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับ  ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานปูนแตํละ
ประเภท โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติงาน  กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเอง  การบันทึก  ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา  ทักษะการท างานรํวมกัน  กระบวนการท างานกลํุมและ
กระบวนการจัดการ  มีนิสัยในการท างานท่ีเสียสละ   มีคุณธรรม   เห็นคุณคําของการน าความรู๎ไปใช๎ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน   ตัดสินใจอยํางมีเหตุผลและถูกต๎อง   มีจิตส านึกในการใช๎พลังงานและทรัพยากรอยํางค๎ุมคํา 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  

 

ผลการเรียนรู้ 
1.  อธิบายหน๎าท่ีการใช๎งานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานชํางปูนได๎      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ในงานชํางปูน 
3.  อธิบายถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานชํางปูน  
4.  สามารถปฏิบัติการเตรียมพื้นท่ีและการหาระดับได๎    
5.  สามารถปฏิบัติงานปูนแตํละประเภทได๎   
6.  สามารถการค านวณคําใช๎จํายและก าหนดคําบริการงานชํางปูนได๎         

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง32222 อุตสาหกรรม 4 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  40  ชั่วโมง    

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในงานชํางปูน    

-อธิบายหน๎าท่ีการใช๎
งานของเครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์ในงานชําง
ปูนได๎      

- เครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ในงานชํางปูน    

10 15 
 
 

2 คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎
ในงานชํางปูน 

-บอกคุณสมบัติของ
วัสดุท่ีใช๎ในงานชํางปูน 

- คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎

ในงานชํางปูน 

10 15 

สอบกลางภาค  20 

3 การเตรียมพื้นท่ีและการ
หาระดับ    

-สามารถปฏิบัติการ

เตรียมพื้นท่ีและการหา

ระดับได๎    

-การเตรียมพื้นท่ีและ
การหาระดับ    

8 
 

15 

4 
 

5 
 

ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชํางปูนการ
ปฏิบัติงานปูน 

-อธิบายถึงความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชํางปูน  
-สามารถปฏิบัติงานปูน
แตํละประเภทได๎   

- ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานชํางปูน 
-การปฏิบัติงานปูน
ประเภทตําง ๆ 

8 
 
8 
 

10 
 

10 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง32227 การแปรรูปอาหาร 1        
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

     หลักการเบ้ืองต๎นเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาหาร คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบอาหาร การจัดการและ 

การเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตในอุตสาหกรรม หลักการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว หลักการของการแปรรูปอาหาร 

แบบตํางๆ เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใช๎ความร๎อน การท าแห๎ง การแปรรูปโดยความเย็น การใช๎ 

จุลินทรีย์ 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต 
  2. สร๎างผลงานอยํางมีความคิดสร๎างสรรค์และมีทักษะการท างานรํวมกัน 
  3. มีทักษะการจัดการในการท างาน 
  4. มีทักษะกระบวนการแก๎ปัญหาในการท างาน 
  5. มีทักษะในการแสวงหาความรู๎เพื่อการด ารงชีวิต 
  6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการท างาน 
  7. ใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยํางค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อม 

รวม 7 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง32227 การแปรรูปอาหาร 1 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  40  ชั่วโมง   

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎ท่ัว ไปเกี่ยวกับการ
แปรรูปอาหาร 

มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการแปรรูป
อาหาร 

-ความหมายและความส าคัญ
ของการแปรรูปอาหาร 
-ประโยชน์ของการแปรรูป 
อาหารตํอครอบครัวและ 
เกษตรกร 

6 10 

2 การเลือกซื้ออาหาร
ประเภทตํางส าหรับการ
แปรรูปอาหาร 

อธิบายการเลือก
อาหารประเภทตําง 
ๆมาเพื่อการแปรรูป
ได๎ 

-ประเภทของผลิตผลท่ีได๎จาก 
ผลไม๎ 
-อาหารประเภทผลิตผลจาก
ผลไม๎ 

6 10 

3. การเลือกใช๎ภาชนะ
อุปกรณ์ 
และเครื่องมือเครื่องใช๎ 

มีความรู๎เกี่ยวกับการ
เลือกใช๎ภาชนะและ
เครื่องมือส าหรับการ
แปรรูปอาหาร 

-เครื่องมือเครื่องใช๎ท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการแปรรูปอาหาร 
-วิธีท า ความสะอาดและวิธี
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช๎ 

8 10 

สอบกลางภาค  20 
4. เทคนิค และวิธีการแปร

รูปอาหาร 
สามารถปฏิบัติการ
แปรรูปอาหารได๎ 

-วิธีการแปรรูปอาหาร 
-การเตรียมผลิตภัณฑ์ส าหรับ 
แปรรูปอาหาร 

6 10 

5 แปรรูปอาหารตามฤดูกาล
ของท๎องถิ่น 

สามารถปฏิบัติการ
แปรรูปอาหารของ
ท๎องถิ่นได๎ 

-การแปรรูปอาหารด๎วยวิธีการ 
ตํางๆ 

6 10 

6 การค านวณคําใช๎จํายและ 
ก าหนดราคาขาย 

สามารถก าหนดราคา
จ าหนํายได๎ 

-การค านวณต๎นทุน 
-การคิดกา ไร 
-การก าหนดราคาขาย 

8 10 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง32228 การแปรรูปอาหาร 2        
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                          ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

  ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปของธัญพืช องค์ประกอบทางเคมี และกายภาพของธัญพืช 
เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปธัญพืชรวมถึงการน าไป ประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และวิธีการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ธัญพืช  

  โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแปรรูปธัญพืช และผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดธัญพืช 
 2. เข๎าใจวิธีการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และการเก็บรักษาธัญพืช และแปรรูปจากธัญพืช 
 3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืช 
4. เข๎าใจปัจจัยท่ีท าให๎เกิดการเปล่ียนแปลงคุณภาพของธัญพืชและผลิตภัณฑ์ 
 
รวม 4 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง32228 การแปรรูปอาหาร 2 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5                   เวลา  40  ชั่วโมง   

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความส าคัญและชนิดของ
ธัญพืช 

มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
การแปรรูปธัญพืช
ชนิดตําง ๆได๎ 

- ความส าคัญและชนิดของ
ธัญพืช 
- ความหมายของการแปรรูป 

9 15 

2 ลักษณะทางกายภาพและ
วิธีการคัดเลือกธัญพืช 

อธิบายลักษณะ
ของธัญพืชแตํละ
ชนิดเพื่อการแปร
รูปได๎ 

-ความหมายลักษณะทาง
กายภาพของเมล็ดธัญพืชแตํละ
ชนิด 

10 15 

สอบกลางภาค  20 
3 การเปล่ียนแปลงคุณภาพ

และการเก็บรักษาของ
ธัญพืช 

มีความรู๎เกี่ยวกับ
การเก็บรักษา
ธัญพืชชนิดตําง ๆ
ได๎ 

-ความหมายการเปล่ียนแปลง
คุณภาพของธัญพืชระหวํางการ
เก็บรักษา 
-ความหมายการเปล่ียนแปลง
คุณภาพของธัญพืชระหวํางการ
เก็บรักษา 

10 15 

4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ธัญพืช 

สามารถ
ปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จาก
ธัญพืชได๎ 

-ความหมายกรรมวิธีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากธัญพืชตําง ๆ 
 -อธิบายกรรมวิธีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชตําง ๆ 

10 15 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ฝึกทักษะต้ังประเด็นปัญหา/ตั้งค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก  

ต้ังสมมุติฐานและให๎เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎  โดยใช๎ความรู๎จากศาสตร์สาขาตํางๆ และมี
ทฤษฏีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข๎อมูล ค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎เกี่ยวกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว๎จากแหลํง
เรียนรู๎ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสารสนเทศ อยํางมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความนําเช่ือถือของแหลํงเรียนรู๎
อยํางมีวิจารณญาณ  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลท่ีครบถ๎วนสมบูรณ์     

วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการท่ีเหมาะสม  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎รํวมกัน  มีกระบวนการกลํุม 
ในการวิพากษ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  โดยใช๎ความรู๎จากวิชาสาขาตํางๆ  เสนอแนวคิด  วิธีการแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบ  ด๎วยกระบวนการคิด  กระบวนการแก๎ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ    

เพื่อให๎เกิดทักษะในการค๎นคว๎า  แสวงหาความรู๎  สังเคราะห์  สรุป  อภิปรายผลเปรียบเทียบเช่ือมโยง
ความรู๎  ความเป็นมาของศาสตร์  เข๎าใจหลักการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา  เห็นประโยชน์และคุณคําของ
การศึกษาด๎วยตนเอง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ต้ังประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
 2. ต้ังสมมุติฐานและให๎เหตุผลท่ีสนับสนุนหรือโต๎แย๎งประเด็นความรู๎โดยใช๎ความรู๎ 
จากวิชาสาขาตํางๆ และมีทฤษฏีรองรับ 
 3. ออกแบบ วางแผน ใช๎กระบวนการรวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 
 4. ศึกษา ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลํงเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจสอบความนําเช่ือถือของแหลํงท่ีมาของข๎อมูล 
 6. วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติท่ีเหมาะสม 
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู๎ด๎วยกระบวนการกลํุม 
 8. เสนอแนวคิดการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จากการค๎นพบ 
 
รวม  8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เปิดประเด็น
ปัญหา 

1.  ต้ังประเด็นปัญหาจาก
สถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก 
2. ต้ังสมมติฐานและให๎เหตุผลท่ี
สนับสนุน  หรือโต๎แย๎งประเด็น
ความรู๎โดยใช๎ความรู๎จากสาขาวิชา
ตําง ๆ และมีทฤษฎีรองรอบ 
3. ออกแบบ วางแผนใช๎กระบวนการ
รวบรวมข๎อมูลอยํางมีประสิทธิภาพ 

-  การตั้งประเด็นปัญหา  
และการตั้งค าถาม 
-  การตั้งสมมติฐานและให๎
เหตุผล 
-  การออกแบบ วางแผนใช๎
กระบวนการรวบรวมข๎อมูล 

10 30 

2 ปรารถนา
ค าตอบ 

4. ศึกษา ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลํง
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความนําเช่ือถือขอ
แหลํงท่ีมาข๎องข๎อมูล 
6.  วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค๎นคว๎า  
แสวงหาความรู๎จากแหลํง
การเรียนรู ๎
-  การตรวจสอบ ความ
นําเช่ือถือของแหลํงท่ีมา
ของข๎อมูล 
-  การวิเคราะห์ข๎อมูล 

10 20 

สอบกลางภาค  20 

3 ปรารถนา
ค าตอบ (ตํอ) 

4. ศึกษา ค๎นคว๎า แสวงหาความรู๎
เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหลํง
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ 
5.  ตรวจสอบความนําเช่ือถือขอ
แหลํงท่ีมาข๎องข๎อมูล 
6.  วิเคราะห์ข๎อค๎นพบด๎วยสถิติท่ี
เหมาะสม 

-  การศึกษา  ค๎นคว๎า  
แสวงหาความรู๎จากแหลํง
การเรียนรู ๎
-  การตรวจสอบ ความ
นําเช่ือถือของแหลํงท่ีมา
ของข๎อมูล 
-  การวิเคราะห์ข๎อมูล 

10 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 รอบคอบมี
ปัญญา 

7.  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู๎ด๎วย
กระบวนการกลํุม 
8.  เสนอแนวคิด  การแก๎ปัญหา
อยํางเป็นระบบด๎วยองค์ความรู๎จาก
การค๎นพบแผนการท างานของ
นักเรียน 

-  การสังเคราะห์ข๎อมูล 
-  การสรุปองค์ความรู๎ 
-  การแสดงความคิด  และ
การแก๎ปัญหา 
 

10 30 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
รายวิชาเพิ่มเติม            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40 ชั่วโมง 
          จ านวน 1.0  หน่วยกิต 

 
         ศึกษา  เรียบเรียง  และถํายทอดความคิดอยํางชัดเจน  เป็นระบบจากข๎อมูลองค์ความรู๎   จาก
การศึกษาค๎นคว๎าในรายวิชาศึกษาค๎นคว๎าและสร๎างองค์ความรู๎  (Research  and  Knowledge  Formation)   

เขียนโครงรําง  บทน า  เนื้อเรื่อง  สรุป  ในรูปของรายงานเชิงวิชาการ  โดยใช๎ค าจ านวน  2,500  ค า  
มีการอ๎างอิงแหลํงความรู๎ท่ีเช่ือถือได๎อยํางหลากหลาย  เรียบเรียงและถํายทอดอยํางชัดเจน  เป็นระบบ  มีการ
น าเสนอในรูปแบบเด่ียว  (Oral  Individual Presentation)  หรือกลํุม  (Oral  Panel  Presentation)  โดย
ใช๎ส่ือประกอบท่ีหลากหลาย  และเผยแพรํผลงานสํูสาธารณะ   

เพื่อให๎เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ  และทักษะการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  เห็น
ประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎ให๎เป็นประโยชน์แกํสาธารณะ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  วางโครงรํางการเขียนตามหลักเกณฑ์  องค์ประกอบและวิธีการเขียนโครงรําง 
2.  เขียนรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเชิงวิชาการ  ภาษาไทยความยาว 2,500 ค า 
3.  น าเสนอข๎อค๎นพบ  ข๎อสรุปจากประเด็นท่ีเลือกในรูปแบบเด่ียว  (Oral Individual Presentation) 

หรือกลํุม (Oral Panel Presentation)  
4. ใช๎ส่ือ  อุปกรณ์ในการน าเสนอได๎อยํางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
5.  เผยแพรํผลงานการศึกษาค๎นคว๎าในรูปแบบบทความวิชาการ  บทความวิจัย  นิทรรศการผลงานสํู

สาธารณะ 
6.  บอกประโยชน์และคุณคําในการสร๎างสรรค์งานและถํายทอดส่ิงท่ีเรียนรู๎แกํสาธารณะ 
 

รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา I30202 การสื่อสารและการน าเสนอ : IS2 
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  5          เวลา   40   ชั่วโมง  
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เรียงร๎อย
ถ๎อยค า 

1. เขียนรายงาน
การศึกษาค๎นคว๎าองค์
ความรู๎เชิงวิชาการ
ภาษาไทยความยาว 
2,500 ค า 

รายงานเชิงวิชาการ หมายถึง งานเขียน
ทางวิชาการท่ีเกิดจากการศึกษาค๎นคว๎า 
รวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตําง ๆโดยศึกษา
ค๎นคว๎าจากเอกสาร   
จากการส ารวจ การสังเกต  การทดลอง 
ฯลฯ แล๎วน ามา รวบรวมวิเคราะห์เรียบ
เรียง ขึ้นใหมํ  
ตามโครงเรื่องท่ีได๎วางไว๎โดยมีหลักฐาน
และ เอกสารอ๎างอิงประกอบ 

20 50 

สอบกลางภาค  20 

2 เลําสํูกันฟัง 2. น าเสนอข๎อค๎นพบ 
ข๎อสรุปจากองค์ความรู๎ท่ี
ศึกษาในรูปแบบกลํุม
หรือรายบุคคล โดยใช๎ส่ือ
อุปกรณ์ในการน าเสนอ
ได๎อยํางเหมาะสม 
3. มีทักษะการเขียน
รายงานเชิงวิชาการและ
การส่ือสารโดยใช๎ส่ือ
ประสมในการน าเสนอได๎
อยํางเหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ 

-วิธีการน าเสนอข๎อค๎นพบด๎วยส่ือเป็นตัวชี้
ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอน 
ในครั้งนั้น ๆ วิธีหนึง่เพราะส่ือจะเป็น
ตัวการส าคัญท่ีจะถํายทอด 
-ความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ์ของ
ผู๎เรียนซึ่งควรมีทางเลือกหลายชํองทางใน
การน าเสนอข๎อมูลท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 

12 30 
(ครูผ๎ูสอน 

10 
ครูที่

ปรึกษา
ภาษา 
20) 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
เวลา  

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 คุณคําของ
งาน 

4. เผยแพรํผลงาน
การศึกษาค๎นคว๎าใน
รูปแบบบทความวิชาการ 
บทความวิจัยแสดง
นิทรรศการผลงาน
ตีพิมพ์ในเอกสารวารสาร
ทางวิชาการ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บอกประโยชน์และ
คุณคําในการสร๎างสรรค์
งานและถํายทอดส่ิงท่ี
เรียนรู๎แกํสาธารณะ 

การถํายโอนองค์ความรู๎จากการศึกษา 
ค๎นคว๎า และข๎อค๎นพบ โดยการการ
เผยแพรํผลงาน เชํน การจัดนิทรรศการ
เป็นการจัดแสดงข๎อมูลเนื้อหาผลงาน
ตํางๆ ด๎วยวัสดุ ส่ิงของอุปกรณ์และ
กิจกรรมท่ีหลากหลายแตํ 
มีความสัมพันธ์กันในแตํละเรื่องโดยมี
จุดมุํงหมาย 
ท่ีชัดเจน มีการวางแผนและออกแบบท่ี
เร๎าความสนใจให๎ผ๎ูชมมีสํวนรํวมในการดู 
การฟัง การสังเกต 
การจับต๎องและการทดลองด๎วยส่ือท่ี
หลากหลาย 

8 20 

สอบปลายภาค  30 

รวมทั้งสิ้น 40 100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33217 เทคโนโลยีการเกษตร 5 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต 

ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการบริหาร
และการจัดการชีวิตและครอบครัว การพัฒนาท๎องถิ่นชุมชน การพัฒนาประเทศ มีความสามารถในการผลิต 
บริโภค การใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํได๎อยํางมีประสิทธิภาพและอยํางยั่งยืน   
          โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 1. เพื่อให๎นักเรียนทราบถึงพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลท่ี  9 เกี่ยวกับ
เศรษฐกจิพอเพียง 
 2. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจถึงความหมายและตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมํตามแนวพระราชดาริ 
 4. เพื่อให๎นักเรียนทราบขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อบรรลุตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพื่อให๎นักเรียนทราบวิธีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติตนในระดับ
ตํางๆ 
 6. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในองค์กร 
 7. เพื่อให๎นักเรียนได๎ทดลองจัดท าโครงการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. เพื่อให๎นักเรียนสามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนของตนเองและน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33217 เทคโนโลยีการเกษตร 5 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  40  ชั่วโมง   

  
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 สภาพปัญหา
ทางการเกษตร 

1. เพื่อให๎นักเรียนทราบถึง
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวรัชกาลท่ี 
9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ความหมาย  
ความส าคัญ  ของ
การเกษตรในปัจจุบัน 

4 10 

2 หลักการของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจถึง
ความหมายและตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ห ลั ก ก า ร ข อ ง ห ลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 20 

3 ความหมายของ 
3 หํวง ในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับทฤษฎีใหมํตาม
แนวพระราชดาริ 

ความหมายของ 3 หํวง 
ในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

12 10 

สอบกลางภาค  20 
4 ความหมายของ 

2 เงื่อนไขใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4. เพื่อให๎นักเรียนทราบ
ขั้นตอนการปฏิบัติตนเพื่อ
บรรลุตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความหมายของ 2 
เงื่อนไขในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

6 10 

5 มิติท้ัง4 ในหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. เพื่อให๎นักเรียนทราบ
วิธีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุต์ใช๎ใน
การปฏิบัติตนในระดับ
ตํางๆ 
6. เพื่อให๎นักเรียนเข๎าใจ

มิติท้ัง4 ในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

4 10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
องค์กร  

6 การประยุกต์ใช๎
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

7. เพื่อให๎นักเรียนได๎
ทดลองจัดท าโครงการตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
8. เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
จัดท าบัญชีครัวเรือนของ
ตนเองและน าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

การประยุกต์ใช๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

10 10 

สอบปลายภาค  20 
รวม  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33218 เทคโนโลยีการเกษตร 6 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล ปัญญา สาเหตุของปัญญา ท่ีเกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยม 
แนวทางแก๎ปัญหา โดยบูรณาการกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
  1. สามารถบอกปัญหา สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยม และเสนอแนะแนวทางการ
แก๎ปัญหา เพื่อให๎เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  2. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน๎อมรับน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติใน
การด ารงชีวิตได๎ 
  3. สามารถจัดท าโครงงานเพื่อด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
  4. สามารถจ าหนํายผลผลิตจากโครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
  5. มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากรในการท างานอยําง
ค๎ุมคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล๎อม 
 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33218 เทคโนโลยีการเกษตร 6 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  40  ชั่วโมง   

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎ท่ัวไป
เกี่ยวกับโครงงาน 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับการ
จัดท าโครงงาน 

ความรู๎ท่ัวไปเกี่ยวกับ
โครงงาน 

4 10 

2 การเขียนเค๎าโครง
ของโครงงาน 

2. สามารถเขียนเค๎า
โครงของโครงงานได๎  

การเขียนเค๎าโครงของ
โครงงาน 

6 10 

3 การปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน 

3. สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมโครงงานได๎ 

การปฏิบัติกิจกรรม
โครงงาน 

10 10 

สอบกลางภาค  20 
4 การเขียนรายงาน

โครงงาน 
4.  สามารถเขียน
รายงานโครงงานได๎ 

การเขียนรายงาน
โครงงาน 

6 10 

5 การคิดต๎นทุนและ
ราคาจ าหนําย 

5.  สามารถการคิด
ต๎นทุนและราคา
จ าหนํายได๎ 

การคิดต๎นทุนและ
ราคาจ าหนําย 

4 10 

6 การน าเสนอและการ
จัดนิทรรศการ 

6. สามารถน าเสนอ
และการจัดนิทรรศการ
ได๎ 

การน าเสนอและการ
จัดนิทรรศการ 

10 10 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33223 อุตสาหกรรม 5 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                                จ านวน  1.0  หน่วยกิต  

 ศึกษาเกี่ยวกับงานพํนสีสมบัติของสี ชนิดการใช๎สีพื้นสีกันสนิมสีกันไฟและสีทับหน๎าเครื่องมือ
อุปกรณ์ เตรียมผิวช้ินงานการเคาะขึ้นรูปการโป๊วสีแห๎งช๎าแห๎งเร็วเทคนิคในการพํนสีการพํนสีพื้นการพํนสีสีแห๎ง
และสีแห๎งเร็ว สีผง การอบและการขัดเงา การแก๎ไข๎ข๎อบกพรํองในงานสีโดยใช๎อุปกรณ์ถูกต๎องตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
            โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายหน๎าท่ีการใช๎งานของเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานประปาได๎      
2.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช๎ในงานประปา 
3.  สามารถเลือกใช๎วัสดุในงานประปาได๎อยํางเหมาะสม  
4.  สามารถเลือกใช๎เครื่องมือในงานประปาได๎อยํางถูกต๎อง    
5.  สามารถซํอมบ ารุงระบบน้ าประปาพื้นฐานได๎   
6.  มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประปาได๎         

 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33223 อุตสาหกรรม 5 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  40  ชั่วโมง   

 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 สมบัติ ชนิดของสี 
และการใช๎สีในงาน
อุตสาหกรรม    

-อธิบายข๎อควรระวัง
เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
งานสีได๎บอกความหมาย
ของการพํนสี บอก
ประโยชน์ของสีได๎ 

- ความรู๎เกี่ยวกับสมบัติ 
ชนิดของสีและการใช๎สี
ตํางๆ    

10 15 

2 การเตรียมผิวงาน
และการโป๊วสี 

-อธิบานการเตรียม
ผิวชิ้นงานส าหรับโป๊วสี 
บอกข้ันตอนของงานสีได๎ 

- ความรู๎เกี่ยวกับการ

เตรียมผิวงานและการโป๊วสี 

10 15 

สอบกลางภาค  20 

3 การพํนสีแห๎งเร็ว
แห๎งช๎า 

-บอกถึงวัสดุ และอุปกรณ์
ท่ีใช๎ในงานสี อธิบาย
เทคนิคการพํนสีได๎อยําง
ถูกต๎อง  

-ความรู๎เกี่ยวกับการพํนสี
แห๎งเร็วหรือแห๎งช๎า 

10 
 

15 

4 
 

การขัดเงาและการ
อบ 

-อธิบายคุณสมบัติของ
การใช๎ยาขัดสี บอก
อุปกรณ์ในการขัดสีได๎ 
อธิบายหลักการท างาน
ของเครื่องอบได๎ 

-ความรู๎เกี่ยวกับการขัดเงา
และการอบ 

10 
 

15 
 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33224 อุตสาหกรรม 6 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                              จ านวน  1.0  หน่วยกิต                

 ศึกษาเกี่ยวกับ การลับ ปรับ แตํง บ ารุงรักษา ซํอมแซมเครื่องมืองานไม๎ งานวัดละรํางแบบลงบน
ช้ินงาน ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบและตกแตํงช้ินงาน 
             โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างความคิดรวบยอด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร๎างสุขนิสัย 
กระบวนการสร๎างคํานิยม 
 เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก๎ปัญหา 
ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความรัก
ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทย มี
จิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะการคิดขั้นสูง
ในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม  

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  มีความเข๎าใจหลักการท างาน การลับ ปรับแตํง บ ารุงรักษา ซํอมแซมเครื่องมืองานไม๎ การไส การ
ตัด การเจาะ การเพลาะ และการประกอบช้ินงานไม๎ได๎ถูกต๎องปลอดภัย 

2.  สามารถลับ ปรับแตํง บ ารุงรักษา ซํอมแซมเครื่องมืองานไม๎ การไส การตัด การเจาะ การเพลาะ 
และการประกอบช้ินงานไมไ๎ด๎ถูกต๎องปลอดภัย 

3.  มีกิจนิสัย ในการท างาน มีวินัย มีความคิดสร๎างสรรค์ รักษาส่ิงแวดล๎อม 
 

รวม 3 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33224 อุตสาหกรรม 6 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  40  ชั่วโมง   

  
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 เครื่องมือวัด -บอกความหมายของ
เครื่องมือวัดได๎ 
-อธิบายลักษณะ รูปรําง 
และสํวนประกอบของ
เครื่องมือวัดชนิดตํางๆได๎ 
-บ ารุงรักษา เครื่องมือวัด
ชนิดตํางๆได๎ 

- ความหมายของเครื่องมือ
วัด 
- หลักการใช๎งานเครื่องมือ
วัด 

10 15 
 
 

2 เครื่องมือตัดไม๎ -บอกความหมายและชนิด
ของเครื่องมือตัดไม๎ได๎ 
-ปฏิบัติการใช๎เครื่องมือตัด
ไม๎แตํละชนิดได๎ 
-อธิบายวิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือตัดไม๎ได๎ 

- ความหมายของเครื่องมือ

ตัดไม๎ 

-หลักการใช๎เครื่องมือตัดไม๎ 

-ทักษะวิธีการตัดไม๎ 

 

10 15 

สอบกลางภาค  20 

3 เครื่องมือไสไม ๎ -อธิบายวิธีการใช๎เครื่องมือ

ไสไม๎ได๎ 

-ปฏิบัติการใช๎เครื่องมือไสไม๎

แตํลํะชนิดในงานไม๎ได๎ 

-บ ารุงรักษาซํอมแซม

เครื่องมือไสไม๎ได๎ 

- ความหมายของเครื่องมือ
ไสไม๎ 
-อธิบายความรู๎เกี่ยวกับการ
ลับ ปรับ แตํง เครื่องมืองาน
ไสได๎ 

8 
 

10 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

4 
 

 
 
 
 
5 
 

เครื่องมือเจาะไม๎ 
 
 
 
 
 
เครื่องมือ
ประกอบไม ๎
และการเข๎าไม๎ 

-อธิบายความหมายของ
เครื่องมือเจาะไม๎ได๎ 
-อธิบายวิธีการใช๎เครื่องมือ
เจาะไม๎ได๎ 
-อธิบายวิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือเจาะไม๎ได๎   
- อธิบายลักษณะ ขนาด 
สํวนประกอบของเครื่องมือ
ประกอบไม๎ได๎ 
-อธิบายความหมายและ
รูปรํางของการเข๎าไม๎ได๎         

-ความรู๎เกี่ยวกับเครื่องมือ
เจาะไม๎    
-ขั้นตอนการเจาะไม๎   
 
 
 
-เครื่องมือท่ีใช๎ประกอบไม๎   
-ความหมายของการเข๎าไม๎    

8 
 
 
 
 
 
4 
 

10 
 
 
 
 

 
10 

 

สอบปลายภาค  20 
รวมทั้งสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33229 การแปรรูปอาหาร 3 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 1 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                             จ านวน  1.0  หน่วยกิต    
 

ศึกษาความรู๎ท่ัวไปในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์  การเลือกใช๎เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ การเลือกซื้อและการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ชนิดตําง ๆ  วิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป
อาหารจากเนื้อสัตว์  บรรจุและเก็บรักษา การค านวณคําใช๎จําย การก าหนดราคาหรือบริการ การจัดจ าหนําย  
การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างสุขนิสัย กระบวนการสร๎างคํานิยม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ 
แก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

 
ผลการเรียนรู้ 
 
 1 .มีความรู๎และเข๎าใจในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์    
 2. มีความรู๎ความเข๎าใจในการเลือกซื้อ และเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห๎ง 
          3. อธิบายวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์    
          3. ใช๎เตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ และการเก็บรักษาหลังจากแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์  
          5. วางแผนเตรียมวัสดุ เครื่องใช๎ในการแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์   และการบรรจุเก็บรักษา 
          6. ปฏิบัติตามกระบวนการ การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ได๎   
          7. รู๎และเข๎าใจในการก าหนดราคา ค านวณคําใช๎จํายให๎เหมาะสมกับต๎นทุน การท าบัญชีรายรับ-
รายจําย 
          8. เห็นคุณคําและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
 
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33229 การแปรรูปอาหาร 3 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  40  ชั่วโมง   

  
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎เบ้ืองต๎น
เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ 

อธิบายความหมาย
ความส าคัญของ
เนื้อสัตว์และประเภท
ของเนื้อสัตว์ชนิดตําง 
ๆ 

ความหมายความส าคัญของ
เนื้อสัตว์ประเภทตําง ๆ เชํน 
-เนื้อวัว 
-เนื้อหมู 
-เนื้อไก ํ

6 10 

2 โครงสร๎างและ
คุณสมบัติและ
องค์ประกอบของ
เนื้อสัตว์ 

อธิบายชนิดและ
โครงสร๎างของ
เนื้อสัตว์ 
มีความรู๎ความเข๎าใจ
องค์ประกอบทางเคมี
ของเนื้อสัตว์ 

-การเปล่ียนแปลงสภาพเคมี
ภายหลังของเนื้อสัตว์
หลังจากช าแหละ 
-ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเส่ือม
คุณภาพของเนื้อสัตว์ สัตว์
ปีก 

4 10 

3 อุปกรณ์การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

อธิบายเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การแปรรูป
และวิธีการดูแลรักษา
ได๎ 

-อุปกรณ์เกี่ยวกับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
-การใช๎ อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์ 
-การดูแลรักษาอุปกรณ์
เกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 

10 10 

สอบกลางภาค  20 
4 กรรมวิธีการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
ปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์  ได๎ 

-ปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์  เชํน แหนม ไส๎
กรอก หม่ า แหนม เนื้อแผํน 
ลูกช้ิน หมูหยอง  
 

10 20 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

5 บรรจุและเก็บรักษา
และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

ความเป็นมาของการ
บรรจุภัณฑ์ 
ประโยชน์ของบรรจุ
ภัณฑ์ 
หลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

-ความส าคัญของบรรจุ
ภัณฑ์ 
-ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4 6 

6 การก าหนดราคาและ 
การจัดจ าหนําย   

1. บอกความหมาย
ของราคาได๎ 
 2. บอกวัตถุประสงค์
ในการก าหนดราคาได๎ 
 3. อธิบายและ
ก าหนดราคาได๎  

-ความหมายของราคา 
-วัตถุประสงค์ในการก าหนด
ราคา 
-วิธีการก าหนดราคา 
-การจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
 

6 4 

สอบปลายภาค  20 
     รวมท้ังสิ้น  100 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

ง33230 การแปรรูปอาหาร 4 
รายวิชาเพิ่มเติม              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                         ภาคเรียนที่ 2 เวลา  40  ชั่วโมง  

                                                                        จ านวน  1.0  หน่วยกิต              

ศึกษาความรู๎ท่ัวไปในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า  การเลือกใช๎เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า   การเลือกซื้อและการเก็บรักษาสัตว์น้ า  ชนิดตําง ๆ  วิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า   สามารถปฏิบัติงานเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูป
อาหารจากสัตว์น้ า    บรรจุและเก็บรักษา การค านวณคําใช๎จําย การก าหนดราคาหรือบริการ การจัดจ าหนําย  
การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล 
 โดยใช๎กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการศึกษาค๎นคว๎า กระบวนการแก๎ปัญหา กระบวนการส ารวจ
ข๎อมูล กระบวนการสร๎างสุขนิสัย กระบวนการสร๎างคํานิยม 

เพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ 
แก๎ปัญหา ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต ความสามรถในการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู๎ อยูํอยํางพอเพียง มุํงมั่นในการท างาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีเจตคติท่ีดีตํองานอาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการทักษะ
การคิดขั้นสูงในการเรียนรู๎ การใช๎พลังงานการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางค๎ุมคําและเหมาะสม 

ผลการเรียนรู้ 
 1 .มีความรู๎และเข๎าใจในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า      
 2. มีความรู๎ความเข๎าใจในการเลือกซื้อ และเก็บรักษาเครื่องปรุงสดและแห๎ง 
          3. อธิบายวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า      
          4. ใช๎เตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ และการเก็บรักษาหลังจากแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ า   
          5. วางแผนเตรียมวัสดุ เครื่องใช๎ในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าและการบรรจุเก็บรักษา 
          6. ปฏิบัติตามกระบวนการ การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ าได๎   
          7. รู๎และเข๎าใจในการก าหนดราคา ค านวณคําใช๎จํายให๎เหมาะสมกับต๎นทุน การท าบัญชีรายรับ-
รายจําย 
          8. เห็นคุณคําและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
            
รวม 8 ผลการเรียนรู้ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

โครงสร้างรายวิชา ง33230 การแปรรูปอาหาร 4 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                   เวลา  40  ชั่วโมง   

             
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

1 ความรู๎เบ้ืองต๎น
เกี่ยวกับสัตว์น้ า      

อธิบายความหมาย
ความส าคัญของสัตว์
น้ าชนิดตําง ๆ 

ความหมายความส าคัญของ
เนื้อสัตว์ประเภทตําง ๆ เชํน 
-ปลา 
-กุ๎ง 

6 10 

2 โครงสร๎างและ
คุณสมบัติและ
องค์ประกอบของสัตว์
น้ า      

อธิบายชนิดและ
โครงสร๎างของสัตว์น้ า      
มีความรู๎ความเข๎าใจ
องค์ประกอบทางเคมี
ของเนื้อสัตว์น้ า      

-การเปล่ียนแปลงสภาพเคมี
ภายหลังของเนื้อสัตว์น้ า     
หลังจากช าแหละ 
-ปัจจัยท่ีมีผลตํอการเส่ือม
คุณภาพของเนื้อสัตว์น้ า  กุ๎ง  

4 10 

3 อุปกรณ์การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า      

อธิบายเกี่ยวกับ
อุปกรณ์การแปรรูป
และวิธีการดูแลรักษา
ได๎ 

-อุปกรณ์เกี่ยวกับการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า      
-การใช๎ อุปกรณ์เกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์น้ า      
-การดูแลรักษาอุปกรณ์
เกี่ยวกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า      

10 10 

สอบกลางภาค  20 
4 
 
 
 
 

กรรมวิธีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า      

ปฏิบัติการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า       
ได๎ 

-ปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้ า  เชํน แหนม ไส๎
กรอก ปลายอ แหนม เนื้อ
ปลาเส๎น ลูกช้ินปลา ปลา
หยอง  
 

10 20 
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ล าดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

5 บรรจุและเก็บรักษา
และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ 

ความเป็นมาของการ
บรรจุภัณฑ์ 
ประโยชน์ของบรรจุ
ภัณฑ์ 
หลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 

-ความส าคัญของบรรจุ
ภัณฑ์ 
-ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
-การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4 6 

6 การก าหนดราคาและ 
การจัดจ าหนําย   

1. บอกความหมาย
ของราคาได๎ 
 2. บอกวัตถุประสงค์
ในการก าหนดราคาได๎ 
 3. อธิบายและ
ก าหนดราคาได๎  

-ความหมายของราคา 
-วัตถุประสงค์ในการก าหนด
ราคา 
-วิธีการก าหนดราคา 
-การจ าหนํายผลิตภัณฑ์ 
 

6 4 

สอบปลายภาค  20 
     รวมทั้งสิ้น  100 
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การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 
 
  
 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนต๎องอยูํบนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ   
เป็นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนรู๎  การท่ีจะบรรลุ จุดมุํงหมายแรกได๎
จะต๎องมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนในระหวํางการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห์ แปลความหมายข๎อมูล  แล๎วน ามาใช๎ในการสํงเสริมหรือปรับปรุงแก๎ไขการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและการ
สอนของครู  การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กัน  หากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดการเรียนการ
สอนก็ขาดประสิทธิภาพ  การประเมินระหวํางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎เชํนนี้ เรียกวํา 
Formative  assessment  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีเกิดขึ้นในห๎องเรียนทุกวัน เป็นการประเมินเพื่อให๎รู๎
จุดเดํน จุดท่ีต๎องปรับปรุง จึงเป็นข๎อมูลเพื่อใช๎ในการพัฒนา  ซึ่งในปัจจุบันงานวิจัยบํงช้ีวําถ๎าใช๎การประเมินผล
ยํอยอยํางถูกวิธี การประเมินผลยํอยจะเป็นเครื่องมือท่ีทรงพลังในการก าหนดเป้าหมาย การเรียนการสอน  แตํ
ท้ังนี้ผ๎ูสอนต๎องมีทักษะในการใช๎วิธีการและเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย เชํน  การสังเกต  การซักถาม  
การระดมความคิดเห็นเพื่อให๎ได๎มติข๎อสรุปของประเด็นท่ีก าหนด  การใช๎แฟ้มสะสมงาน  การใช๎ภาระงานท่ีเน๎น
การปฏิบัติ การประเมินความรู๎เดิม  การให๎ผ๎ูเรียนประเมินตนเอง การให๎เพื่อนประเมินเพื่อน  การใช๎เกณฑ์การ
ให๎คะแนน (Rubrics) และท่ีส าคัญการให๎ข๎อมูลย๎อนกลับโดยผ๎ูสอนต๎องสามารถให๎ค าแนะน าเพื่อเช่ือมโยง
ความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํท าให๎การเรียนรู๎พอกพูน  นอกจากนี้ยังต๎องรู๎จักใช๎ผลท่ีได๎จากการประเมินมาวางแผน
และทบทวนการสอนของตนอีกด๎วย 
 ส าหรับจุดมุํงหมายท่ีสองคือ การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู๎ เป็นการประเมิน
สรุปผลการเรียนรู๎ เรียกวํา Summative assessment เมื่อเรียนจบหนํวยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสิน
ให๎คะแนนหรือให๎ระดับผลการเรียน หรือให๎การรับรองความรู๎ความสามารถของผ๎ูเรียนวําผํานรายวิชาหรือไมํ  
ควรได๎รับการเล่ือนช้ันหรือไมํ หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไมํ  โดยสถานศึกษามีหน๎าท่ีในการอนุมัติและ
รายงานผลการเรียน  งานวิจัยเสนอแนะวําการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนท่ีดีต๎องให๎โอกาสผ๎ูเรียน
แสดงออกซึ่งความรู๎  ความสามารถ ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ์ผลการ
ปฏิบัติมากกวําใช๎เปรียบเทียบระหวํางนักเรียน   
  
 การก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา 

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให๎ท่ัวถึงแล๎วยังมุํงเน๎นคุณภาพด๎วย  ผ๎ูปกครอง สังคมและรัฐ
ต๎องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา  นั่นคือ คุณภาพของผ๎ูเรียนท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู๎ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  หนํวยงานท่ีรับผิดชอบนับต้ังแตํสถานศึกษา ต๎นสังกัด หนํวยงานระดับชาติท่ีได๎รับ
มอบหมาย  จึงมีบทบาทหน๎าท่ีในการตรวจสอบคุณภาพผ๎ูเรียนตามความ
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คาดหวังของหลักสูตร  ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  จึงก าหนดให๎มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ใน  ๔  ระดับ  ได๎แกํ  ระดับช้ันเรียน  ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดับชาติ  ทุกระดับ   มีเจตนารมณ์เชํนเดียวกัน คือ ตรวจสอบความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ของ
ผ๎ูเรียนเพื่อน าผลการประเมินมาใช๎เป็นข๎อมูลในการพัฒนาอยํางตํอเนื่องตํอไป 

 การประเมินระดับชั้นเรียน  
 เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยูํในกระบวนการจัดการเรียนรู๎  ผ๎ูสอนด าเนินการเป็นปกติและ
สม่ าเสมอในการจัดการเรียนการสอน ใช๎เทคนิคการประเมินท่ีหลากหลาย เชํน การซักถาม การสังเกต  
การตรวจการบ๎าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช๎แบบทดสอบ ฯลฯ  โดย
ผ๎ูสอนเป็นผ๎ูประเมินเอง หรือเปิดโอกาสให๎ ผ๎ู เรี ยนประเมินตนเอง  เพื่ อนประเมินเพื่ อน ผ๎ูปกครอง 
รํวมประเมิน  
 การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบวํา ผ๎ูเรียนมีพัฒนาการความก๎าวหน๎าในการเรียนรู๎ อัน
เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไมํและมากน๎อยเพียงใด  มีส่ิงท่ีจะต๎องได๎รับการพัฒนาปรับปรุง
และสํงเสริมในด๎านใด  นอกจากนี้ยังเป็นข๎อมูลให๎ผ๎ูสอนใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนด๎วย  ท้ังนี้โดยให๎
สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด 
 การประเมินระดับสถานศึกษา 
 เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผ๎ูเรียนเป็นรายปี/รายภาค  ผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์
และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน และเป็นการประเมินเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาวําสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนตามเป้าหมายหรือไมํ  ผ๎ูเรียนมีส่ิงท่ีต๎องได๎รับ
การพัฒนาในด๎านใด  รวมท้ังสามารถน าผลการเรียนของผ๎ูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
และระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข๎อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุง
นโยบาย  หลักสูตร  โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายง านผลการจัดการศึกษาตํอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ผ๎ูปกครองและชุมชน   

 การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ  สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการและ
เครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจัดท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด๎วยความรํวมมือกับหนํวยงานต๎น
สังกัดและหรือหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องหรือจากการตรวจสอบข๎อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
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 การประเมินระดับชาติ 
 เป็นการประเมินคุณภาพผ๎ูเรียนในระดับชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู๎ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผ๎ูเรียนทุกคนท่ีเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ช้ันประถม ศึกษาปี
ท่ี ๖  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  เข๎ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช๎เป็นข๎อมูล
ในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตํางๆ เพื่อน าไปใช๎ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา  ตลอดจนเป็นข๎อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข๎อมูลการประเมินในระดับตํางๆ ข๎างต๎น  เป็นประโยชน์ตํอสถานศึกษาในการตรวจสอบ ทบทวน 
พัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียน  ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต๎องจัดระบบดูแลชํวยเหลือ ปรับปรุง
แก๎ไข สํงเสริมสนับสนุน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตํางระหวํางบุคคลท่ี
จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต๎องการ ได๎แกํ  กลํุมผ๎ูเรียนท่ัวไป  กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลํุม
ผ๎ูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีปัญหาด๎านวินัยและพฤติกรรม กลํุมผ๎ูเรียนท่ีปฏิเสธ
โรงเรียน  กลํุมผ๎ูเรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลํุมพิการทางรํางกายและสติปัญญา  เป็นต๎น  ข๎อมูล
จากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการชํวยเหลือผ๎ูเรียนได๎ทันทํวงที  เป็นโอกาสให๎
ผ๎ูเรียนได๎รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

 การจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
 สถานศึกษาในฐานะผ๎ูรับผิดชอบจัดการศึกษา จะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนของสถานศึกษาให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข๎อก าหนดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให๎บุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายถือปฏิบัติรํวมกัน  
 ระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นกรอบภาระงานและ
แนวปฏิบัติด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ซึ่งจะต๎องเช่ือมโยงกับการเรียนรู๎เป็นกระบวนการเดียวกัน  
สาระของระเบียบดังกลําวก าหนดบนพื้นฐานของนโยบายด๎านการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักวิชา  หลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข๎องและแนวปฏิบัติท่ีสถานศึกษาก าหนดเพิ่มเติม อันจะสะท๎อนมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สร๎างความมั่นใจในกระบวนการด าเนินงานและความเช่ือมั่นแกํสังคม ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี
คุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ก าหนดวําการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎เป็นกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนและตัดสินวําผ๎ูเรียนมีความรู๎  ความสามารถ 
ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎/ตัวช้ีวัดใน
ระดับใด  สามารถท่ีจะได๎รับการเล่ือนช้ันเรียน หรือจบการศึกษาได๎หรือไมํ  สถานศึกษาในฐานะผ๎ูรับผิดชอบ
จัดการศึกษาจะต๎องจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรของสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นข๎อก าหนดของ
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โดยมีการด าเนินการในเรื่องตํอไปนี้   
 ๑.  การตัดสินผลการเรียน ก าหนดให๎มีการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนโดยผ๎ูสอนต๎องเก็บ
ข๎อมูลของผ๎ูเรียนทุกด๎านอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่องในแตํละปี/ภาค  ตลอดจนให๎มีการสอนซํอมเสริมผ๎ูเรียนในด๎าน
ท่ีต๎องได๎รับการพัฒนาและสนับสนุนในด๎านท่ีเดํน เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     การตัดสินผลการเรียนเพื่อพิจารณาเล่ือนช้ัน  ก าหนดให๎ระดับประถมศึกษาตัดสินผลการเรียน
ปลายปีเพื่อการเล่ือนช้ันเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนเป็นหนํวยกิตให๎
ตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาคเรียน เพื่อน าไปใช๎ในการพิจารณาการเล่ือนช้ันเมื่อส้ินปีการศึกษา  นอกจากนี้
ยังก าหนดให๎มีการซ้ าช้ันโดยให๎ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู๎ความสามารถของผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ   
 ๒.  การให๎ระดับผลการเรียนในระดับประถมศึกษา  สามารถให๎ระดับผลการเรียนได๎หลายลักษณะ  
ขึ้นอยูํกับดุลยพินิจของสถานศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาก าหนดให๎ใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น   ๘ 
ระดับ  ส าหรับการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให๎ระดับผลการประเมินเป็นดีเยี่ยม 
ดี และผําน และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ให๎ระดับผลการประเมินเป็นผํานและไมํผําน 
 ๓.  การรายงานผลการเรียน  ก าหนดให๎สถานศึกษารายงานผลการเรียนให๎ผ๎ูเรียน  ผ๎ูปกครองและ
ผ๎ูเกี่ยวข๎องรับทราบความก๎าวหน๎าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๔.  เกณฑ์การจบการศึกษา  ก าหนดคุณสมบัติของผ๎ูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ๎ูจบการศึกษาส าหรับกลํุมเป้าหมายเฉพาะ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการศึกษา  ก าหนดให๎สถานศึกษาต๎องจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน 
ประกาศนียบัตรและแบบรายงานผ๎ูส าเร็จการศึกษา  โดยใช๎แบบพิมพ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกผลการประเมินและข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับผ๎ูเรียน 
 ๖.  การเทียบโอนผลการเรียน  สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผ๎ูเรียนได๎ในกรณีตําง 
ๆ  ได๎แกํ  การย๎ายสถานศึกษา  การศึกษาจากตํางประเทศและขอเข๎าศึกษาตํอในประเทศ  การย๎ายหลักสูตร  
การเปล่ียนรูปแบบการศึกษา  การขอกลับเข๎าศึกษาตํอของผ๎ูท่ีออกกลางคัน  ตลอดจนการเทียบโอนความรู๎ ทักษะ 
ประสบการณ์จากแหลํงการเรียนรู๎อื่นๆ   
 ๗.  การประเมินคุณภาพผ๎ูเรียน  สถานศึกษาต๎องจัดให๎ผ๎ูเรียนได๎เข๎ารับการประเมินระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา/หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องและระดับชาติด๎วย  เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลสารสนเทศของผ๎ูเรียนน าไปใช๎ใน การ
ปรับปรุงพัฒนาผ๎ูเรียนและการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตํอไป 
 นอกจากนี้ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆ  ตามความเหมาะสม 
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 การจัดการระบบงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การด าเนินงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษา ครอบคลุมงาน ๒ สํวน  ได๎แกํ งานวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎และงานทะเบียน  สถานศึกษาโดยท่ัวไปจะก าหนดผ๎ูรับผิดชอบแตํละงาน อยํางไรก็ตาม
สถานศึกษาขนาดเล็กมักจะรวมงานท้ังสองและมอบหมายผ๎ูรับผิดชอบคนเดียว 
 งานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ มีหน๎าท่ีรับผิดชอบในการจัดการให๎ภาระงานวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ของสถานศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  ให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล    การเรียนรู๎
กับผ๎ูสอนและผ๎ูเรียน  ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับการสร๎างเสริมความเข๎มแข็งในเทคนิควิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ให๎บุคลากรของสถานศึกษา  ส าหรับงานทะเบียนรับผิดชอบด๎านเอกสารหลักฐาน
การศึกษา  เอกสารการประเมินผลตํางๆ เพื่อการบันทึกหลักฐานการศึกษา  การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การศึกษาอยํางเป็นระบบ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นต๎น 
 ภาระงานวัดและประเมินผลการเรียนรู๎มีความเกี่ยวข๎องกับฝ่ายตํางๆ ในสถานศึกษานับต้ังแตํระดับ
นโยบาย  ในการก าหนดนโยบายการวัดผล  การจัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของ
สถานศึกษา  เพื่อให๎บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข๎องถือปฏิบัติและยังเกี่ยวข๎องกับผ๎ูเรียนทุกคนต้ังแตํเข๎าเรียนจนจบ
การศึกษาและออกจากสถานศึกษา  จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาต๎องวิเคราะห์ภาระงาน  ก าหนดกระบวนการท างาน
และผ๎ูรับผิดชอบแตํละขั้นตอนอยํางชัดเจนเหมาะสม  ดังในแผนภาพท่ี ๑.๑ ได๎แสดงถึงระบบ การบริหารการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษาท่ีก าหนดขึ้น โดยน านโยบายการจัดการเรียนการสอนและการวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎  ตลอดจนหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานมาวิเคราะห์ภาระงาน และตารางท่ี ๑.๑ แสดงถึงการมอบหมาย ภารกิจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนรู๎ให๎แกํบุคลากรฝ่ายตํางๆ ของสถานศึกษารับผิดชอบ 
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จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ระเบียบวํา
ด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ูของ

สถานศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน
วิชาการของสถานศึกษา 

อนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบ

วําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนร๎ู

ของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดการเรียนร๎ูและด าเนินการวัดและ
ประเมินผลตามระเบียบวําด๎วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนร๎ูของสถานศึกษา 
-ตัดสินผลการประเมินรายปี/รายภาค 

 

ให๎ความเห็นชอบผลการประเมิน 

-  อนุมัติผลการประเมินรายปี/รายภาค 
-  ตัดสินและอนุมัติการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น   
   การจบการศึกษา 

รายงานผลตํอผู๎เก่ียวข๎อง 

รวบรวมข๎อมูลจัดท าเอกสารหลักฐาน

การศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการของสถานศึกษา 

ผู๎บริหารสถานศึกษา 

-  ครูที่ปรึกษา 
-  ครูแนะแนว 
-  คณะกรรมการที่ได๎รับมอบหมาย 

-  ครูวัดผล 
-  นายทะเบียน 

ก ากับ  ติดตาม   
สนับสนุน  ให๎ขวัญ

ก าลังใจ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานศึกษา 

การเทียบโอน 

ผลการเรียน 

คณะกรรมการ 

เทียบโอนผลการเรียน 

-  ผู๎สอน 
-  ผู๎ได๎รับมอบหมาย 
-  คณะอนุกรรมการกลุํมสาระ 
   การเรียนร๎ูและกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน    
   การอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
-  คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ผู้เก่ียวข้อง ภารกิจ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
ตารางที่ ๑   การมอบหมายภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ให๎บุคลากรฝ่ายตําง ๆ                 
  ของสถานศึกษารับผิดชอบ   
 

ผู้ปฏิบัติ บทบาทหน้าทีใ่นการด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

๑.  คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
     ขั้นพื้นฐาน 

 ๑.๑  อนุมัติและให๎ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษา 
 ๑.๒  อนุมัติและให๎ความเห็นชอบตํอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู๎ตามกลํุมสาระการเรียนรู๎ทั้ง ๘ กลํุม 
 ๑.๓  อนุมัติและให๎ความเห็นชอบตํอหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประเมิน ความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๑.๔  อนุมัติและให๎ความเห็นชอบตํอคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา  เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษา 
 ๑.๕  อนุมัติและให๎ความเห็นชอบกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนของสถานศึกษา  
เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
 ๑.๖  อนุมัติและให๎ความเห็นชอบกระบวนการและวิธีการสอนซํอมเสริม
การแก๎ไขผลการเรียนและอื่นๆ  
 ๑.๗  ก ากับ ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลํุมสาระ 
การเรียนรู๎ การพัฒนาความสามารถด๎านการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน   
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
 ๑.๘  ก ากับ ติดตาม การวัดและประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

๒.  คณะกรรมการ 
      บริหารหลักสูตร 
      และวิชาการของ 
      สถานศึกษา 

 ๒.๑  จัดท าระเบียบวําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของ
สถานศึกษา 
 ๒.๒ จัดท าแผนการประเมินผลการเรียนรู๎ของหลักสูตรแกนกลางและ
สาระเพิ่มเติมของรายวิชาตํางๆ ในแตํละกลํุมสาระการเรียนรู๎   
โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู๎ของกลํุมสาระการเรียนรู๎และจัดท า
รายวิชาพร๎อมเกณฑ์การประเมิน 
 ๒.๓ ก าหนดส่ิงท่ีต๎องการประเมินในการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน           
ของสถานศึกษาพร๎อมเกณฑ์การประเมินและแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข
ผ๎ูเรียน 
 ๒.๔ ก าหนดการตรวจสอบและรายงานสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน  
 ๒.๕ ก าหนดวิธีการเทียบโอนผลการเรียน จ านวนรายวิชา  จ านวนหนํวย
กิต  เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน  

แผนภาพที่ ๑  ระบบการบริหารการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
          พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ตารางที่ ๑  (ตํอ) 
 

ผ๎ูปฏิบัติ บทบาทหน๎าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู๎ 
๓.  คณะอนุกรรมการ 
กลํุมสาระการเรียนรู๎  
และกิจกรรมพัฒนา
ผ๎ูเรียน 

 ๓.๑ ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู๎ของกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ  
การจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนพร๎อมแนวทางการวดัและประเมินผล 
 ๓.๒ สนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน การวัด
และประเมินผลการเรียนรู๎และตัดสินผลการเรียนตามแนวทางท่ีก าหนดไว๎ 
 ๓.๓ พิจารณาให๎ความเห็นชอบผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎  
สาระการเรียนรู๎รายปี/รายภาคและกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 

๔.  คณะกรรมการพัฒนา  
 และประเมินการอําน 
คิดวิเคราะห์และเขียน 

 ๔.๑ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการประเมนิความสามารถ 
การอําน คิดวิเคราะห์และเขียนของผ๎ูเรียน 
 ๔.๒ ด าเนินการประเมินความสามารถการอําน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ๔.๓ ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถการอําน คิดวิเคราะห์และเขียน           
ของผ๎ูเรียนรายปี/รายภาคและการจบการศึกษาแตํละระดับ 

๕.  คณะกรรมการพัฒนา
และประเมินคุณลักษณะ                  
อันพึงประสงค์               
ของสถานศึกษา 

 ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมินเกณฑ์ การประเมิน 
และแนวทางการปรับปรุงแก๎ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๕.๒ พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รายปี/
รายภาคและการจบการศึกษาแตํละระดับ 
 ๕.๓ จัดระบบการปรับปรุงแก๎ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด๎วยวิธีการอัน
เหมาะสมและสํงตํอข๎อมูลเพื่อการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 

๖.  คณะกรรมการ  
เทียบโอนผลการเรียน 

 ๖.๑ จัดท าสาระ เครื่องมือ  และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนของรายวิชา
และกลํุมสาระการเรียนรู๎ตํางๆ  
 ๖.๒ ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนให๎กับผ๎ูเรียนท่ีร๎องขอ 
 ๖.๓ ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน 
 ๖.๔ เสนอผลการเทียบโอนตํอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
ของสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบและเสนอผ๎ูบริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติ
การเทียบโอน 

๗.  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  ๗.๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๗.๒ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของ
สถานศึกษา 
 ๗.๓ อนุมัติผลการประเมินผลการเรียน รายปี/รายภาค และตัดสินอนุมัติ
การเล่ือนช้ันเรียน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษา 
 ๗.๔ ให๎ค าแนะน าข๎อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานแกํบุคลากรใน
สถานศึกษา 
 ๗.๕ ก ากับ ติดตามให๎การด าเนินงานการวัดและประเมินผลการเรียน
บรรลุเป้าหมาย 
 ๗.๖  น าผลการประเมินไปจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  ก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ตารางที่ ๑.๑  (ตํอ) 
 

ผ๎ูปฏิบัติ บทบาทหน๎าท่ีในการด าเนินงานการวัดและประเมนิผลการเรียนรู๎ 
๘.  ผ๎ูสอน  ๘.๑ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎แผนการประเมินผลการเรียนรู๎ในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบให๎สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติและปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ๘.๒ ท าการวัดและประเมินผลระหวํางเรียนควบคํูกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ตามแผนท่ีก าหนดพร๎อมกับปรับปรุงแก๎ไขผ๎ูเรียนท่ีมีข๎อบกพรํอง 
 ๘.๓ ประเมินตัดสินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนในรายวิชาท่ีสอน หรือกิจกรรมท่ี
รับผิดชอบเมื่อส้ินสุดการเรียนรายปี/รายภาค สํงหัวหน๎ากลํุมสาระการเรียนรู๎
หรือกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
 ๘.๔ น าผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 ๘.๕ ตรวจสอบสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน 

๙.  ครูวัดผล  ๙.๑ สํงเสริมพัฒนาระบบและเทคนิควิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎
ด๎านตํางๆ แกํครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๙.๒ ให๎ค าปรึกษา ติดตาม ก ากับการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของ
สถานศึกษาให๎เป็นไปตามหลักวิชาการและแนวทางท่ีสถานศึกษาก าหนดไว๎ 
 ๙.๓ ตรวจสอบ กล่ันกรอง ปรับปรุงคุณภาพของวิธีการ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู๎ของสถานศึกษา 
 ๙.๔ ปฏิบัติงานรํวมกับนายทะเบียนในการรวบรวม ตรวจสอบและ
ประมวลผลการประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนแตํละคน 

๑๐.  นายทะเบียน  ๑๐.๑ ปฏิบัติงานรํวมกับครูวัดผลในการรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ผลการประมวลข๎อมูลผลการเรียนของผ๎ูเรียนแตํละคน 
 ๑๐.๒ ตรวจสอบและสรุปข๎อมูลผลการเรียนของผ๎ูเรียนรายบุคคล                
แตํละช้ันปีและเมื่อจบการศึกษา เพื่อเสนอรายช่ือผ๎ูมีคุณสมบัติครบถ๎วน                     
ให๎คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาให๎ความเห็นชอบ 
และเสนอให๎ผ๎ูบริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการเล่ือนช้ันเรียน และ
จบการศึกษาแตํละระดับ 
 ๑๐.๓ จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
********************************************************************************* 
 โดยท่ีโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได๎ประกาศใช๎หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ตามค าส่ังกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี วก. ๒๙๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เรื่อง ให๎ใช๎
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนดระเบียบโรงเรียน
เมยวดีพิทยาคม ด๎วย การวัดและประเมินผลการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เพื่อให๎สามารถด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับค าส่ังดังกลําว 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจนามความในมาตรา ๓๙ แหํงระเบียบพระราชบัญญัติบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จึงวางระเบียบไว๎
ดังตํอไปนี้ดังตํอไปนี้ 
 ข๎อ ๑  ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม วําด๎วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ 
พุทธศักราช  ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑”  
 ข๎อ ๒  ระเบียบนี้ให๎บังคับต้ังแตํปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นต๎นไป 
 ข๎อ ๓  ให๎ยกเลิก ระเบียบโรงเรียน ข๎อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในสํวนท่ีก าหนดไว๎ในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย๎งกับบรรดาระเบียบ  ข๎อบังคับหรือค าส่ังอื่นใดในสํวนท่ีก าหนดไว๎แล๎วในระเบียบนี้ หรือซึง่ขัดหรือ
แย๎งกับระเบียบนี้  ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 
 ข๎อ ๔  ให๎ใช๎ระเบียบนี้  ควบคํูกับหลักสูตร โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 ข๎อ ๕  ให๎ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนรักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๑ 
หลักการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 ข๎อ ๖  การวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ให๎เป็นไปตามหลักการ  ดังนี้ 
         โรงเรียนมีหน๎าท่ีวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน ด๎วยวิธีการท่ีหลากหลายท้ัง ๘ กลํุม
สาระการเรียนรู๎ เป็นรายวิชาให๎สอดคล๎องกับ มาตรฐานการเรียนรู๎/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู๎ ของแตํละกลํุมสาระ
การเรียนรู๎ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ท าการวัดและประเมินผล การอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
 ข๎อ ๗  โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาผ๎ูเรียน   เพื่อพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู๎  และเพื่อตัดสินผลการเรียน 
 ข๎อ ๘  กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู๎ให๎ถือปฏิบัติดังนี้ 

         ๘.๑  แจ๎งให๎ผ๎ูเรียนทราบมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู๎ท้ัง ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ วิธีการ
วัดและประเมินผล เกณฑ์การผํานตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู๎ และเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแตํละกลํุมสาระ
การเรียนรู๎รายภาค 

๘.๒  แจ๎งให๎นักเรียนทราบผลการเรียนรู๎แตํละกิจกรรม เกณฑ์การตัดสินพฤติกรรม  การปฏิบัติ
กิจกรรม และเวลาเรียน/เข๎ารํวมกิจกรรม ในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 

๘.๓  แจ๎งให๎ผ๎ูเรียนทราบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน วิธีการวัดและประเมนิผล 
การเรียนรู๎ และเกณฑ์การตัดสิน 

๘.๔  แจ๎งให๎ผ๎ูเรียนทราบเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลความสามารถใน 
การอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

๘.๕  กํอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ๎ูสอนจะต๎องวัดและประเมินผลกํอนเรียน เพื่อ
ตรวจสอบความรู๎พื้นฐานและทักษะเบ้ืองต๎นของผ๎ูเรียน 

๘.๖ ระหวํางจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎ผ๎ูสอนวัดและประเมินผลการเรียนของผ๎ูเรียนเป็นระยะๆ 
เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผ๎ูเรียนวําบรรลุตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู๎ ตามท่ีก าหนดไว๎ในแผนการ
จัดการเรียนรู๎ หากผ๎ูเรียนมีความรู๎ ความสามารถต่ ากวําเกณฑ์ท่ีก าหนดไว๎ ให๎ผ๎ูสอนวินิจฉัยหาข๎อบกพรํองของ
ผ๎ูเรียนแล๎วสอนซํอมเสริม โดยจัดการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับศักยภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียน 
 ข๎อ ๙  ให๎โรงเรียนอนุมัติการเล่ือนช้ัน การซ้ าช้ัน การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 ข๎อ ๑๐  ให๎ใช๎ตัวเลขแสดงผลการเรียนรู๎ ๘ กลํุมสาระการเรียนรู๎ โดยน าคะแนนผลการวัดและ
ประเมินผลระหวํางเรียน รวมกับคะแนนการวัดและประเมินผลปลายปี/ภาค ตามสัดสํวนท่ีโรงเรียนก าหนด 
แล๎วน ามาเทียบเพื่อปรับเป็นระดับผลการเรียน โดยใช๎ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ๘ ระดับ  คือ “๔”  
“๓.๕”   “๓”  “๒.๕”  “๒”  “๑.๕”  “๑” และ “๐” 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ข๎อ ๑๑  ให๎ใช๎ค าวํา “ผําน” และ “ไมํผําน” แสดงผลการวัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
และใช๎ค าวํา “ดีเยี่ยม” “ดี” และ “ผําน” ในการวัดและประเมิน การอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน   
 ข๎อ ๑๒  ให๎แจ๎งผลการพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล โดยรายงานผลการเรียนท้ัง ๘ กลํุมสาระ
การเรียนรู๎ กิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน ผลการประเมินการอําน  คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะส าคัญของผ๎ูเรียน  ให๎ผ๎ูปกครองทราบอยํางน๎อย   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
แผนภาพที่ ๒ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ กรอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ๎
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๒ 
การตัดสินผลการเรียน 

 
 ข๎อ ๑๓  การตัดสินผลการเรียน ประกอบการพิจารณาการเล่ือนช้ันเรียนสูงขึ้นเมื่อส้ินปีการศึกษา 
ยกเว๎นในกรณีท่ีพบวําผ๎ูเรียนมีผลการเรียนรู๎ ผลการประเมินไมํผํานเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดและมีความจ าเป็น
อยํางยิ่งท่ีจะต๎องได๎รับการพฒันาเพิ่มเติมในด๎านตําง ๆ เป็นอยํางมากก็ให๎เรียนซ้ าช้ันได๎ 
 ๑๓.๑ การเล่ือนช้ัน  
 เมื่อส้ินปีการศึกษา ผ๎ูเรียนจะได๎รับการเล่ือนช้ัน เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังตํอไปนี้ 

(๑) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผ๎ูเรียนต๎องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐ ของ
เวลาเรียนท้ังหมดในรายวิชานั้น ๆ 

(๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมินทุกตัวช้ีวัด และผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
(๓) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 

          (๔) ผ๎ูเรียนต๎องได๎รับการประเมิน และมีผลการประเมินผํานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ในการ
อําน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน 
 ท้ังนี้ ถ๎าผ๎ูเรียนมีข๎อบกพรํองเล็กน๎อย และพิจารณาเห็นวําสามารถพัฒนาและสอนซํอมเสริมได๎ ให๎อยูํ
ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผํอนผันให๎เล่ือนช้ันได๎ 
 ๑๓.๒ การเรียนซ้ าช้ัน 
 สถานศึกษาจะจัดให๎ผ๎ูเรียนเรียนซ้ าใน ๒ กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี ๑ การเรียนซ้ ารายวิชา   เมื่อผ๎ูเรียนซํอมเสริมและสอบแก๎ตัว ๒ ครั้งแล๎วไมํผํานเกณฑ์การ
ประเมิน ให๎เรียนซ้ ารายวิชานั้น ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยจัดให๎เรียนซ้ าในชํวงใดชํวงหนึ่งท่ี
สถานศึกษาเห็นวําเหมาะสม เชํน พักกลางวัน วันหยุด ช่ัวโมงวํางหลังเลิกเรียน ภาคฤดูร๎อน เป็นต๎น 
 กรณีท่ี ๒ เรียนซ้ าช้ัน มี ๒ ลักษณะ คือ 

- ผ๎ูเรียนมีระดับผลการเรียนเฉล่ียในปีการศึกษานั้นต่ ากวํา ๑.๐๐  และมีแนวโน๎มวํา จะเป็นปัญหาตํอการ
เรียนในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

- ผ๎ูเรียนมีผลการเรียน  ๐ , ร , มส เกินครึ่งหนึ่งของรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้น  
ท้ังนี้ หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือท้ัง 2 ลักษณะ ให๎สถานศึกษาแตํงต้ังคณะกรรมการ

พิจารณา หากเห็นวําไมํมีเหตุผลอันสมควรก็ให๎ซ้ าช้ัน โดยยกเลิกผลการเรียนเดิม และให๎ใช๎ผลการเรียนใหมํ
แทน หากพิจารณาแล๎วไมํต๎องเรียนซ้ าช้ัน ให๎อยูํในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก๎ไขผลการเรียน 

ข๎อ ๑๔  เกณฑ์การจบการศึกษาได๎จะต๎องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 (๑) ผ๎ูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หนํวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 (๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎หนํวยกิต ตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๗๗ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ 
หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไมํน๎อยกวํา ๑๑ หนํวยกิต 

(๓) ผ๎ูเรียนมีผลการประเมิน การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (๑) ผ๎ูเรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๔๑ หนํวยกิต และรายวิชา
เพิ่มเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
 (๒) ผ๎ูเรียนต๎องได๎หนํวยกิต ตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา ๗๗ หนํวยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ 
หนํวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไมํน๎อยวํา ๓๖ หนํวยกิต 

(๓) ผ๎ูเรียนมีผลการประเมิน การอําน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๔) ผ๎ูเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

(๕) ผ๎ูเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนและมีผลการประเมินผํานเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
 ข๎อ ๑๕  การอนุมัติการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  นักเรียนท่ี
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  อนุมัติให๎จบการศึกษาภาคบังคับและนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ อนุมัติให๎
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ข๎อ ๑๖  นักเรียนไมํได๎เข๎ารับการประเมินผลปลายปี/ภาค เพราะเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย  โรงเรียน
อาจจัดให๎เข๎ารับการประเมินผลปลายภาค ภายหลังได๎ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

แผนภาพที่ ๔ กระบวนการตัดสินและแก๎ไขผลการเรียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 
แผนภาพที่ ๕ กระบวนการด าเนินการพัฒนาและประเมินความสามารถในการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๖ ขั้นตอนการด าเนินการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 
 

 
 

แผนภาพที่ ๗ ขั้นตอนการประเมนิกิจกรรมพฒันาผ๎ูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  

178 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หมวด  ๓ 
การเทียบโอนผลการเรียน 

 

 ข๎อ ๑๗  การเทียบโอนผลการเรียน ให๎เป็นไปตามหลักการและแนวทางการเทียบโอนผลการเรียน 
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากวําปริญญา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนเข๎าสํูการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สิงหาคม ๒๕๔๙)   
  

หมวด  ๔ 
การย้ายที่เรียน 

ข๎อ ๑๘  นักเรียนคนใดจ าเป็นต๎องย๎ายท่ีเรียน โรงเรียนต๎องจัดเอกสารหลักฐานให๎นักเรียนน าไปท่ี
โรงเรียนแหํงใหมํคือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และหลักฐานทางการศึกษาอื่นเทําท่ีจ าเป็น เพื่อให๎
ผ๎ูปกครองและผ๎ูเรียน น าไปแสดงผลการเรียนรู๎ที่ผํานมาให๎กับสถานศึกษาแหํงใหมํพิจารณารับย๎ายผ๎ูเรียน 
 

หมวด ๕ 
หลักฐานส าคัญทางการศึกษา 

 

 ข๎อ ๑๙  เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีดังนี้ 
๑๙.๑  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
๑๙.๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.๒) 
๑๙.๓  แบบรายงานผ๎ูส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

 ข๎อ ๒๐   เอกสารหลักฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด มีดังนี้ 
๒๐.๑  แบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา 
๒๐.๒  แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๒๐.๓  ใบรับรองผลการเรียน 
๒๐.๔  ระเบียนสะสม 
๒๐.๕  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เทําท่ีจ าเป็นท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔    เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

                                             (นายไพรวัลย์ สมภูงา) 
                           ต าแหนํง  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
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 พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  2545. กรุงเทพฯ  :  อักษรไทย,  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2545. กรุงเทพฯ :  
 คุรุสภาลาดพร๎าว. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550 ก). แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3). กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํง 
 ประเทศไทย  จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550 ข). แนวทางการจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ 
 พอเพียงช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6). กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํง 
 ประเทศไทย  จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551. กรุงเทพฯ  :   
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย  จ ากัด. 
สถาบันสํงเสริมาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย  จ ากัด. 
สถาบันสํงเสริมาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่ม 
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
 พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2557, 29 กันยายน). แนวปฏิบัติเก่ียวกับค่านิยมหลัก 12  
 ประการสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ : ผ๎ูแตํง. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 8 มกราคม) แนวทางบริหารจัดการหลักสูตร 
 สถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผ๎ูแตํง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2551). แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.  กรุงเทพฯ  :   
 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. (2561, 5 มกราคม) ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน ที่ 30/2561 เร่ือง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ : ผ๎ูแตํง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ภาษาไทย.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทยจ ากัด,2551. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สังคมศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย   
 จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สุขศึกษาและพลศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี.  กรงุเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทย  จ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ภาษาต่างประเทศ.  กรุงเทพฯ  :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแหํงประเทศไทยจ ากัด. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2557). แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง.   
 กรุงเทพฯ  :  ผ๎ูแตํง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”   
 กรุงเทพฯ  :  ผ๎ูแตํง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์  
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาม 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้. 
 .กรุงเทพฯ  : ผ๎ูแตํง. 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2561). เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 
 หลักเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ฯ (ฉบับปรับปรุง พงศ. 2560) ตามหลักสูตร 
 แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ  : ผ๎ูแตํง. 
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ค าสั่งโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 
ท่ี   ๑๙๔ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 

………………………………………………………..………. 
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ได๎ประกาศใช๎หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน เมยวดีพิทยาคม              

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให๎ใช๎ในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ ต้ังแตํปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต๎นมา ได๎มีการ
ใช๎และการประเมินหลักสูตรผลการประเมินท าให๎พบวํา ค าอธิบายรายวิชา และโครงสร๎างหลักสูตรไมํมีความ
ชัดเจน ไมํครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ เทําท่ีควร และหลักสูตรไมํสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของผ๎ูเรียนให๎เต็มตามศักยภาพได๎ และไมํ
สามารถตอบสนองความต๎องการของผ๎ูเรียน ชุมชน  และโรงเรียนเมยวดีพิทยาคมได๎มีการจัดท าโครงการ
พัฒนาผ๎ูท่ีท่ีมีความสามารถพิเศษทางด๎านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program : GP) ขึ้นเพื่อ
พัฒนาตํอยอดให๎แกํนักเรียน ให๎นักเรียนได๎พัฒนาความรู๎ ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และการคิดอยําง
สร๎างสรรค์ เข๎ามาศึกษาเรียนรู๎ประสบการณ์ เป็นการสํงเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพนักเรียนไปสํูความเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กันมากขึ้น  เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผ๎ูเรียน ชุมชน 
ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) และเป็นการปลูกฝังด๎าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ต้ังแตํเยาว์วัย โรงเรียนจึงได๎มี
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรขึ้น 
 เพื่อให๎การด าเนินการดังกลําวเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖ และ
มาตรา ๒๗ แหํงพระราชบัญญัติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแตํงต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหน๎าท่ีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔)  ของโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม ดังนี้ 
 
 
 



 
  

  

183 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด๎วย 
๑.๑  นายเมธี บุญเจริญธนากุล ผ๎ูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายศิริศักด์ิ โคตรพัฒน์  ผ๎ูทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายวิชัย  พลซื่อ  ผ๎ูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๔  ดร.เอกชัย พลซื่อ                  ผ๎ูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๕  นายบุญชํวย มหิวรรณ            ผ๎ูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๖  ร.ต.ต.มนตรี พลนิกรด ารงเดช ผ๎ูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๗  นายท าวาน ตรีภพ  ผ๎ูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑.๘   นายสมศักด์ิ อินทรวิเชียร ผ๎ูแทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น กรรมการ 
๑.๙  นายภูชิต ถนัดค๎า  ผ๎ูแทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
๑.๑๐  นางกุหลาบ สีแดงงาม  ผ๎ูแทนผ๎ูปกครอง   กรรมการ 
๑.๑๑ นายบัญชา ยุระหาร  ผ๎ูแทนศิษย์เกํา   กรรมการ 
๑.๑๒  นายส าเริง สุตระ  ผ๎ูแทนครู   กรรมการ 
๑.๑๓ พระครูสันติธรรมประหัฎฐ์(ค าจร ธมมวโร) ผ๎ูแทนพระภิกษุ       กรรมการ 
๑.๑๔  พระครูสมุห์สุริยา สุภทฺโท ผ๎ูแทนพระภิกษุ         กรรมการ 
๑.๑๕  นายไพรวัลย์  สมภูงา  ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให๎ค าปรึกษา  แนะน า ติดตามการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด๎วย 
   ๒.๑ นายไพรวัลย์  สมภูงา   ผ๎ูอ านวยการ  ประธาน 
   ๒.๒ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ  รองผ๎ูอ านวยการ  รองประธาน 
   ๒.๓ นายวิษณุ  นามเดช   รองผ๎ูอ านวยการ  กรรมการ 
   ๒.๔ นายอนุรักษ์ โสภาชัย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๕ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๖ นางบุรี  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๗ นางจรัสศรี  รํมเย็น   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๒.๘ นางสาวรัดดาวรรณ  มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๙ นางสาวอมร หนองขุํนสาร  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

หน้าที่  อ านวยการ ให๎ค าปรึกษา เสนอแนะ ชํวยเหลือ แก๎ไขปัญหาตํางๆท่ีอาจเกิดขึ้น  และสนับสนุน
งบประมาณ สถานท่ี หรือทรัพยากรอื่นๆ ให๎กับคณะกรรมการฝ่ายตํางๆ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

๓. คณะกรรมการด าเนินการ  ประกอบด๎วย 
 ๓.๑ นางราตรี  โพธิ์สุวรรณ   รองผ๎ูอ านวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นายวิษณุ  นามเดช   รองผ๎ูอ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓ นางเย็นใจ  สงวนรัตน์   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๔ นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๕ นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๗ นางอรชร  ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๘ นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร๎อม  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๙ นางทิวา พลซื่อ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวอมร  หนองขุํนสาร  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นายเปรมฤทัย แสงแก๎ว  ครูช านาญการ  กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายส าเริง  สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๔ นางอัมพาพันธ์  สระเกษ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

หน้าที่  
๑. วางแผนด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให๎

สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
๒. รวบรวมข๎อมูลจากคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ ศึกษา วิเคราะห์ ดูงาน ข๎อมูล    

ท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ 
มาจัดท ารํางหลักสูตรโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)      

๓. น ารํางหลักสูตร ฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมยวดี -
พิทยาคม  
๔. คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดประเมินผล 
 ๔.๑  นางราตรี โพธิ์สุวรรณ  รอง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายส าเริง สุตระ   ผ๎ูชํวยฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๔  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวจิรปรียา กุลาตัน ครู    กรรมการ 
 ๔.๖  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
 ๔.๗  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๔.๘  นางสาวอมร หนองขุํนสาร ครูช านาญการ              กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 
หน้าที่   ปรับปรุงโครงสร๎างหลักสูตรและระเบียบวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ และตํอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๕. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด๎วย 
 ๕.๑  นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางรุํงรัตน์ สุขแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๓  นางอุไรวรรณ รํมเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๔  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการ 
๕.๕  นายปกรณ์กฤษฎ์ ปะกิลาเค ครู    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๖. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด๎วย 
  ๖.๑  นางเย็นใจ สงวนรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒  นายปัญญา สีหาบุญมาก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทวิชย์ มะระโช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๖.๔  นายอ านวย  หกพันนา   ครู    กรรมการ       
๖.๕  นางสาวเพ็ญพักตร์ บุญสถิตย์ ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    
๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   

โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
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โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
๗. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด๎วย 
  ๗.๑ นายศักดิ์สิทธิ์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางปราณี ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสะอาด พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๔ นายธนาคร ศรีแนน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 ๗.๕ นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๗ นางอุบลรัตน์ ชรารัตน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗.๘ นางสาวอมร หนองขุํนสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๙ นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
 ๗.๑๐ นางสาวจารุวรรณ  แสงโคตร ครู    กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวภีรนันท์ กล๎าหาญ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่    

๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๘. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ประกอบด๎วย 
 ๘.๑  นางทิวา  พลซื่อ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางฉวีวรรณ  ไพรินทร ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
      ๘.๓  นายอนุรักษ์  โสภาชัย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๘.๔  นายทศพร  บุญปก  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ           
๘.๕  นางรัชฎากร  มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ           
๘.๖  นางสาวสุกัญญา  บุญปก ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๙. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  ประกอบด๎วย 
 ๙.๑  นายเปรมฤทัย  แสงแก๎ว ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายนนท์ธิวัฒน์  ปัตถาทุม ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๑๐. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด๎วย 
  ๑๐.๑  นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร๎อม  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๐.๒  นายนิราศ ศรีขาวรส   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๐.๓  วําท่ี ร๎อยตรีวัฒนา อินทศิลา  ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ  
๑๐.๔  นางอัมพาพันธ์ สระเกษ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
๑๑. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประกอบด๎วย 
  ๑๑.๑  นางอรชร ศรีขาวรส  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒  นางวนิดา ไชยแสง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๑.๓  นายอิสรพงศ์ แสนโคก ครูอัตราจ๎าง   กรรมการ 
๑๑.๔  นายระดมพล พลซื่อ  ครู    กรรมการและเลขานุการ          

หน้าที่    
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๑๒. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด๎วย 
  ๑๒.๑  นางบุรี สุตระ    ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๑๒.๒  นายส าเริง สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑๒.๓  นางจรัสศรี  รํมเย็น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  
๑๒.๔  นายประสิทธิ์ พิลาศรี   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑๒.๕  นางพนิดา บุญสินพร๎อม  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๒.๖  นางสาวศิริธร พลเย่ียม  ครู   กรรมการ 
๑๒.๗  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน  ครู   กรรมการ 
๑๒.๘  นางสาววรินทร์พร ฉลองกิตติศักดิ์ ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ 
๑๒.๙  นางสาวณัฐวรรณ โกวิทจินดาชัย ครูอัตราจ๎าง  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพนิดา บุญสินพร๎อม  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ           

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๑๓. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด๎วย 
  ๑๓.๑  นายธนาคร ศรีแนน  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๓.๒  นางจรัสศรี รํมเย็น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๓  นางบุรี สุตระ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๓.๔  นางสาวอมร  หนองขุํนสาร ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑๓.๕  นางรุํงทิพย์ สาขามุละ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่    

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   
โครงสร๎างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎อง  บริบทของโรงเรียน ชุมชน สังคม 
กฎหมาย แนวโน๎มการจัดการศึกษา และนโยบายรัฐบาล ฯลฯ เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรของกลํุมสาระการ
เรียนรู๎ 
 ๒. ปรับปรุงหลักสูตรกลํุมสาระการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   เสนอตํอประธานคณะกรรมการด าเนินงาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตํอไป 
 

๑๔. คณะกรรมการ จัดพิมพ์ ท าส าเนา  และเขา้เล่ม  ประกอบด๎วย 
๑๔.๑  นางสาวรัดดาวรรณ มานัด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒  นางอัมพาพันธ์  สระเกษ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๓  นางสาวปทุมวดี พานทอง ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๔  นางสาวสุกันญา สงเคราะห์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวจิรปรียา ตุลากัน ครู    กรรมการ 
๑๔.๗  นางรัชฎากร มะระโช  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๔.๘  นางสาวอมร หนองขุํนสาร ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

      ๑๔.๙  นางสาวฉัตรรัตน์  ไชยพิรูณรักษ์ ครู    กรรมการและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดพิมพ์ข๎อมูล พิสูจน์อักษร จัดท าส าเนา และเข๎าเลํมเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมยวดี
พิทยาคม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)   ให๎
มีจ านวนครบตามกลํุมสาระการเรียนรู๎  

 

 ขอให๎คณะกรรมการท่ีได๎รับแตํงต้ัง อุทิศตน ท างานอยํางเต็มความสามารถ เพื่อให๎งานส าเร็จ
เรียบร๎อยบรรลุวัตถุประสงค์  กํอประโยชน์สูงสุดตํอราชการสืบไป 
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หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม พทุธศักราช 2564 

 

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 

 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๗   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

               (นายไพรวัลย์   สมภูงา) 
              ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 

 


