
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 

 

1. ชื่อรายวิชา การงานอาชีพ 2 รหัสวิชา ง21102 

จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 

กลุ่มสารการเรียนรู้ การงานอาชีพ                 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2      ปีการศึกษา 2565 

ผู้สอน   นายสุรสิทธิ์  จิตสงบ , นางสาวณฏัฐา  สมลาชัย  และนางสาวจิรารัตน์  กิจบำรุง 

2. คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษา  วิเคราะห์และอธิบายขั้นตอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง

จากวัสดุในท้องถิ่น  การจัดสวนในภาชนะ  การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ  เครื่องใช้  แนวทางในการ

เลือกอาชีพโดยใช้กระบวนการตัดสินเลือกอาชีพ  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพและการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่อาชีพ 

โดยใช้กระบวนการทำงาน  กระบวนการกลุ่ม  และกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานในรูปแบบ

แผนภาพฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีหลักการและใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานตามที่

วางแผนไว้  และประเมินผลการปฏิบัตงิานร่วมกัน 

มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  

สร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

สมรรถนะของผู้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร   

 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
  มาตรฐาน  ง1.1 เข้าใจการทำงาน มีความ คิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวน  การทำ งาน  

ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวน  การแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวง หาความรู้  

มีคุณธรรม  และลักษณะ  นิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ

การดำรงชีวิตและครอบครัว     

                     ม.1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการ 

                     ม.1/2  ใช้กระบวนการในการทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ 

                     ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล 

                    มาตรฐาน  ง2.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ   

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

                     ม.2/1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

                     ม.2/2  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

                     ม.2/3  เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ 

   รวมทั้งหมด  6  ตัวช้ีวัด 

4.กำหนดการจัดการเรียนรู้ 

สัปดาหท์ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1         1 พ.ย. – 4 พ.ย. 2565 งานเกษตรเบื้องต้น (สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 

วันที่ 31 พ.ย. 2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่อง งานเกษตร 

สอนผ่าน Line) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 2565 ประเภทของพืช 

3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565 การเจริญเติบโตของพืช 

4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565 การปลูกพืชผัก 

5 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565 การเลี้ยงสัตว์ 

6 5 ธ.ค. – 9 ธ.ค. 2565 งานช่างพ้ืนฐาน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 5 ธ.ค. 2565 

โดยมอบหมายใบงาน ผ่าน Line) 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565 อุปกรณ์งานช่าง (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่  12 ธ.ค. 

2565 โดยมอบหมายใบงาน ผ่าน Line) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565 ความปลอดภัยงานช่าง 



สัปดาหท์ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

23 ธ.ค. 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 2565 

30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

สอนเรื่องความรู้พ้ืนฐานงานประดิษฐ์ โดยการมอบหมายใบ

งาน (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่  30 ธ.ค. 2565 โดย

มอบหมายใบงาน ผ่าน Line) 

10 2 ม.ค. – 6 ม.ค. 2566 ความรู้พื้นฐานงานประดิษฐ์ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 2 

ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน ผ่าน Line) 

11 9 ม.ค. – 13 ม.ค. 2566 หลักการประดิษฐ์ของตกแต่ง 

12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566 วัสดุอุปกรณ์งานประดิษฐ์ (สอนชดเชยวันหยุด ในวันที่ 16 

ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใบงาน ผ่าน Line) 

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566 การประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ 

14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 การประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่น 

15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566 อาชีพต่าง ๆ  

17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566 ทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ 

18 27 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 

19 6 มี.ค. – 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 2 (ง21102) 

20 13 มี.ค. – 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ 2 (ง21102) 

  

 5.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 

5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80:20 คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค 30  คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 

- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 

- คะแนนหลังกลางภาค 30 คะแนน (ชิ้นงาน 5 คะแนน STEM) 

- สอบปลายภาค  20  คะแนน 

รวม   100 คะแนน 



5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ง 1.1   

   ม.1/1 
   ม.1/2 
   ม.1/3 
 

งานเกษตร 20 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ในใบงาน 
- การทดสอบด้วย
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
จำนวน 10 ข้อ 

-ใบความรู้ 
-วีดิทัศน์ 
-PowerPoint 
-LINE 
 

ง 1.1   

             ม.1/1 

             ม.1/2 

             ม.1/3 

งานช่าง 10 - ประเมินตามสภาพจริง 
  จากการตรวจคำตอบ 
  ในใบงาน  
- การทดสอบด้วย
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
จำนวน 10 ข้อ 

-ใบความรู้ 
-วีดิทัศน์ 
-PowerPoint 
-LINE 
 

5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน ( วันที่ 23, 26-29 ธ.ค. 2565 ) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

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

- งานเกษตร 
- งานช่าง 

20 -ข้อสอบปรนั ยและข้อสอบ
อัตนัย 

5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ง 1.1   

         ม.1/1 

         ม.1/2 

         ม.1/3 

- งานประดิษฐ์ 20 
 

  

- ประเมินตามสภาพจริง 
  จากการตรวจคำตอบ 
  ในใบงาน,  
 
 
 

-ใบความรู้ 
-วีดิทัศน์ 
-PowerPoint 
-LINE 
 



ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ง 2.1 

      ม.2/1 

      ม.2/2 

      ม.2/3 

-งานอาชีพ 10 - ประเมินตามสภาพจริง 
  จากการตรวจคำตอบ 
  ในใบงาน,  
 

-ใบความรู้ 
-วีดิทัศน์ 
-PowerPoint 
-LINE 
 

5.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน ( วันที่ 27-28 ก.พ. , 1-3 มี.ค. 2566 ) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

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

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

- งานประดิษฐ์ 
- งานอาชีพ 

20 
 

  

-ข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย 

 

5.6 ชิ้นงาน งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 

หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ
การเรียนรู้/ตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้/บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ง 1.1   

         ม.1/1 

         ม.1/2 

         ม.1/3 

 ประเมินตามสภาพ
จริงจากการสร้าง
งานประดิษฐ์ 

- ชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์
ของนักเรยีน 

1 งาน 10 คะแนน  24 ก.พ. 66 

 


