
 

 

 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 

 
1. ชื่อวิชา การงานอาชีพ 4     รหัสวิชา ง22102 

จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2       ปีการศึกษา 2565  
ผู้สอน    นางสาวจรัญญา ศรีเอ่ียมออง 
       นางดุจเดือน มีใจดี 
       นางสาวชรินรัตน์ ถิ่นสุข 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทักษะการแสวงหาความรู ้เพื ่อพัฒนาการทำงาน การจัดกระบวนการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการทำงาน และศึกษาการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยัง
ศึกษาการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพโดยศึกษาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น
สำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการทำงานกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการทำงานต่างๆ และใช้ทักษะพื้นฐาน          
ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 
 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน เลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม         
และลักษณะนิสัยในการทำงานที่ดี มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เห็นคุณค่า               
ของงานอาชีพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร  
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของรายวิชา 
 มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการ
จัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว โดยมีตวัชี้วัด ดังนี้ 

ม.2/1  ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน 
ม.2/2  ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
ม.2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

          มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
  ม.2/1  อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
        ม.2/2  ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
       ม.2/3  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 

 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 

4. กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
1 1 พ.ย.- 4 พ.ย. 2565 ความเป็นมาของเกษตรกรรม 

(สอนชดเชยวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2565  
โดยมอบหมายใบงานเรื่องความเป็นมาของเกษตรกรรม  
สอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 

2 7 พ.ย.- 12 พ.ย. 2565 การจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
3 14 พ.ย.- 18 พ.ย. 2565 ความเป็นมาของการแปรรูปและการถนอมอาหาร   
4 21 พ.ย.- 25 พ.ย. 2565 เรื่องน่ารู้การแปรรูปและการถนอมอาหาร 
5 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2565 ทดลองแปรรูปและการถนอมอาหาร    

6 5 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 2565 

ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยง
สัตว์(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.2565  
โดยมอบหมายใบงานเรื่องความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ 
สอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2565 การเตรียมการก่อนการเลี้ยงสัตว์(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 12 
ธ.ค.2565 โดยมอบหมายใบงานเรื่องความสำคัญของการเลี้ยง
สัตว์สอนผ่าน Line , google classroom , google meet) 

8 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2565 
23 ธ.ค. 2565 

อาหารสัตว์ โรคสัตว์และการสุขาภิบาลสัตว์ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2565 
30 ธ.ค. 2565 

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
อาหารสัตว์ โรคสัตว์และการสุขาภิบาลสัตว์ 2 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใบงาน
เรื่องโรคของสัตว์ ชดเชยการสอนผ่าน Line , google 
classroom , google meet) 

10 2 ม.ค.  - 6 ม.ค. 2566 ตัวอย่างการเลี้ยงสัตว์ และการนำของเสียและผลพลอยได้จาก
สัตว์ไปใช้ประโยชน์(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค.2566 โดย
มอบหมายใบงานเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ ชดเชยการสอนผ่าน Line 
, google classroom , google meet) 

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 2566 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและการประกอบอาชีพ 
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สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 2566 ประเภทของการทำงานและการประกอบอาชีพ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค.2566 โดยมอบหมายใบ
งานเรื่อง งานอาชีพ ชดเชยการสอนผ่าน Line , google 
classroom , google meet) 

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค.2566 ความสำคัญของการเลือกอาชีพ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566 ปัจจัยในการเลือกอาชีพ 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ. 2566 เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
16 13 ก.พ.- 17 ก.พ. 2566 อาชีพในฝัน 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ.2566 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพ   
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค. - 10 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ (ง22102) 
20 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพ (ง22102) 

 

5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20 คะแนน 
- คะแนนก่อนกลางภาค 30  คะแนน  
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน  
- สอบปลายภาค  20  คะแนน 

รวม    100 คะแนน 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

 ง 1.1   
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

การจัดการ
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

10 ประเมินตามสภาพจริง 
การปฏิบัติงาน และผลงาน
สำเร็จ 

Power point 
รูปภาพ ใบงาน 
สื่อของจริง 
ประกอบหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง
การจัดการ
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

 ง 1.1   

ม.2/1 

ม.2/2 

ม.2/3 

การเลี้ยงสัตว์ 20 ประเมินตามสภาพจริง 
การปฏิบัติงาน และผลงาน
สำเร็จ 

Power point 
รูปภาพ ใบงาน 
สื่อของจริง 
ประกอบหน่วย
การเรียนรู้ เรื่อง
การเลี้ยงสัตว์ 

                                                                                                                                                         
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน (23,26-29 ธ.ค. 2566) 

 

 

 

 

 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ง 1.1 
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

- การจัดการผลผลิตทางการ
เกษตร 
- การเลี้ยงสัตว์ 

20 - แบบทดสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 
20 ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 
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5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

 ง 2.1   
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

งานอาชีพ 50 ประเมินตามสภาพจริง 
การปฏิบัติงาน และ
ผลงานสำเร็จ 

Power point 
รูปภาพ ใบงาน สื่อ
ของจริง ประกอบ
หน่วยการเรียนรู้ 
เรื่องการเตรียมตัว
เข้าสู่อาชีพ 

 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ง 2.1   
ม.2/1 
ม.2/2 

       ม.2/3 

- งานอาชีพ 20 -แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  4 
ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
-ข้อสอบอัตนัยจำนวน 2 ข้อ 

 
5.6 ผลงานการแปรรูปและการถนอมอาหาร 

 

หน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด 

 
วิธีการเก็บคะแนน 

ชิ้นงาน 
หมายเหตุ 
(คะแนน) 

 
กำหนดส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

   ง 1.1 
ม.2/1 
ม.2/2 
ม.2/3 

ประเมินตามสภาพจริง
จ า ก ก า ร แ ป ร ร ู ป แ ล ะ
ถนอมอาหาร 

- ขั้นตอนการ
แปรรูปและ
ถนอมอาหาร 
- ผลงานสำเร็จ 

2  10 คะแนน 24 กุมภาพันธ์ 
2566 

 


