
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 
 

1. ชื่อวิชา การงานอาชีพ ๖     รหัสวิชา ง2310๒ 
จำนวนชั่วโมง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต 0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ ๒      ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางสาวสุนิษา  บัวอรุณ, นายชัยณรงค์ เหล่าเขตรกิจ, นางสาวจิรารัตน์  กิจบำรุง 
 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลักษณะงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน  วิเคราะห์วางแผนและ

ลงมือปฏิบัติงาน สามารถรับผิดชอบ  มีระเบียบ  สะอาด และประหยัดถูกต้องตามกระบวนการทำงาน  
สามารถช่วยงานและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนตามทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

โดยใช้ทักษะในการทำงานตามกระบวนการทำงาน อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย สามารถ
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพสุจริต ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงาน การสรรหาอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง มีจิตสำนึกในการ
ทำงาน ใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เห็นคุณค่าของ งานอาชีพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 

3. ตัวช้ีวัดของรายวิชา 
  ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
     ม.3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
     ม.3/3 อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื ่อการประหยัดพลังงาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  ง ๒.๑  ม.3/1 อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย 
     ม.3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
     ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัด

และความสนใจของตนเอง 
  รวม ๖ ตัวชี้วัด 
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4. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 1 พ.ย. - 4 พ.ย. 65 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
(สอนชดเชยวันที่ 31 ต.ค. 65 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ผ่าน Line, Google classroom, 
Google meet, Google form) 

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 65 ประเภทและรูปแบบของธุรกิจ 
3 14 พ.ย.- 18 พ.ย. 65 ทักษะการจัดการธุรกิจ 
4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 65 งานติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 
5 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 65 การจัดทำแผนธุรกิจติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 
6 5 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 65 การจัดการธุรกิจติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 

(สอนชดเชยวันที ่ 5 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย เรื ่อง การ
จัดการธุรกิจติดตั ้งและประกอบผลิตภัณฑ์ ผ่าน Line, 
Google classroom, Google meet, Google form) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 65 งานอาชีพขยายพันธุ์พืช 
(สอนชดเชยวันที่ 12 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย เรื ่อง งาน
อาช ีพขยายพ ันธ ุ ์พ ืช  ผ ่าน Line, Google classroom, 
Google meet, Google form) 

8 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 65 การจัดทำแผนธุรกิจขยายพันธุ์พืช 
9 26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 

(สอนชดเชยวันที่ 30 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง  
การจัดทำแผนธุรกิจขยายพันธุ ์พืช  ผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet, Google form) 

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค. 66 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตัดเย็บ 
(สอนชดเชยวันที่ 2 ม.ค. 66 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง  
ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับการตัดเย็บ ผ่าน Line, Google 
classroom, Google meet, Google form) 

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 66 การตัดเย็บปลอกหมอน 
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 66 การตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว  

(สอนชดเชยวันที่ 16 ม.ค. 66 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง  
การตัดเย็บกระเป๋าผ้าจากเสื ้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว ผ่าน Line, 
Google classroom, Google meet, Google form) 

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 66 การดัดแปลงเสื้อผ้าเก่าเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ 
14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 66 การสร้างชั้นวางของจากวัสดุเหลือใช้  
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 66 การสร้างที่เก็บแผ่นซีดี 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 66 แนวทางเข้าสู่อาชีพและการประเมินทางเลือกอาชีพ 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖6 
19 6 มี.ค. - 10 ม.ีค. 66 ประมวลผลคะแนน ง๒๓๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ ๖ 
๒๐ 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 66 ประมวลผลคะแนน ง๒๓๑๐๒ รายวิชาการงานอาชีพ ๖ 
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5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
5.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

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

รวม   100 คะแนน 
5.2 คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน  

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ง 1.1 
  ม.3/3 

ธุรกิจเบื้องต้น 10 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- ชิ้นงาน 
- การพรีเซ็นต์ผลงาน 

- Powerpoint, 
- หนังสือเรียนวิชาการงาน

อาชีพ ม.3 
- สาระสนเทศอินเตอร์เน็ต 
- Line 

ง 1.1 
  ม.3/3 

การจัดการธุรกิจ
ติดตั้งและ
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 

10 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- ชิ้นงาน 
- การพรีเซ็นต์ผลงาน 

- Powerpoint, 
- หนังสือเรียนวิชาการงาน

อาชีพ ม.3 
- สาระสนเทศอินเตอร์เน็ต 
- Line 

ง 1.1  
  ม. 3/1 
  ม. 3/2 
  ม. 3/3 

การจัดการธุรกิจ
ขยายพันธุ์พืช 

10 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- ชิ้นงาน 
- การพรีเซ็นต์ผลงาน 

- Powerpoint, 
- หนังสือเรียนวิชาการงาน

อาชีพ ม.3 
- สาระสนเทศอินเตอร์เน็ต 
- Line 

 
5.3 คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน ( 26 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 65 ) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

 ง 1.1   
ม.3/๓ 

- ธุรกิจเบื้องต้น 
- การจ ัดการธ ุรก ิจต ิดต ั ้ งและ

ประกอบผลิตภัณฑ์ 
- การจัดการธุรกิจขยายพันธุ์พืช 

20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน ๑ ข้อ 
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5.4 คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ง 1.1 
  ม.3/3 

สร้างสรรค์งานผ้า 10 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- ชิ้นงาน 
- การพรีเซ็นต์ผลงาน 

- Powerpoint, 
- หนังสือเรียนวิชาการ

งานอาชีพ ม.3 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

ง 1.1 
  ม.3/1 
  ม.3/2 

สร้างเครื่องใช้ด้วย
เทคโนโลยี 
 

10 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- ชิ้นงาน 
- การพรีเซ็นต์ผลงาน 

- Powerpoint, 
- หนังสือเรียนวิชาการ

งานอาชีพ ม.3 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

ง ๒.1 
  ม.3/1 
  ม.3/2 
  ม.3/3 

เส้นทางสู่อาชีพ 
 

10 - ประเมินตามสภาพจริง 
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 

- ชิ้นงาน 
- การพรีเซ็นต์ผลงาน 

- Powerpoint, 
- หนังสือเรียนวิชาการ

งานอาชีพ ม.3 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

 
5.5 คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน ( 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66 ) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ง1.1 
  ม.3/1 
  ม.3/3 
ง ๒.1 
  ม.3/1 
  ม.3/2 

- สร้างสรรค์งานผ้า 
- สร้างเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยี 
- เส้นทางสู่อาชีพ 
 
 

20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ  
  4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน 1 ข้อ 
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5.6 ชิ้นงาน การสร้างช้ันวางของจากวัสดุเหลือใช้ (STEM) 
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

ง 1.1 
  ม.3/1 
  ม.3/2 
 

1. ประเมินตาม
สภาพจริงจากการ
สร้างชั้นวางของจาก
วัสดุเหลือใช้ เพ่ือ
สร้างรายได้เสริม 

- บันทึกการ
วางแผนการ
สร้างชั้นวาง
ของ เพ่ือสร้าง
รายได้เสริม 
- ผลผลิต
นักเรียน 

1 งาน 10 คะแนน ๑0 มี.ค. ๖6 

 


