
 

 
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 
 
1.  ชื่อวิชา การงานอาชีพ 2                รหัสวิชา ง 30102 
จำนวนชั่วโมง 1 ชัว่โมง/สัปดาห์  20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                      จำนวนหนว่ยกิต  0.5 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ภาคเรียนที่ 2          ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน นางสาวสุภาพร  มีบำรุง 
นางสาวนรินทร์ทิพ  จิตวิทิต  นางสาวจิรารัตน์  กิจบำรุง 
 
2.  คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ  เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน  เลือกและใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ มีคุณลักษณะที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการอภิปราย  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการเลือก
และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ ทักษะการทำงานร่วมกัน   มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัยที่
ดีในการทำงาน  ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน เห็นคุณค่าของการทำงานสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียนครบตามหลักสูตร 
 
3.  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของรายวิชา 

มาตรฐาน  ง 2.1เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์ เห็นแนวทางในการอาชีพ ใช้เทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3 , ม.4-6/4  อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ   เลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพ มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  
ในเรื่องของอาชีพกับการดำรงชีวิต อธิบายวิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวัด 
 



4.  กำหนดการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 31 ต.ค.- 4 พ.ย.65 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาชีพ 
2 7 พ.ย.- 11 พ.ย.65 ศึกษาเก่ียวกับประเภทอาชีพ 

3 14 พ.ย.-18 พ.ย.65 ศึกษาเก่ียวกับอาชีพธุรกิจส่วนตัว 
4 21 พ.ย.-25 พ.ย.65 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
5 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 65 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเข้าสู่งานอาชีพสอน 

6 5 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 65 ศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีเพ่ือการทำงาน 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค.65 ชดเชยการสอนผ่าน Line , 
google classroom , google meet) 

7 12 ธ.ค.- 16 ธ.ค. 65 ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน(สอนชดเชยวันหยุดใน
วันที่ 12 ธ.ค.65 ชดเชยการสอนผ่าน Line , google classroom 
, google meet) 

8 19 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 65 ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน 
9 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 ธ.ค. 65 ชดเชยการสอนผ่าน Line 
, google classroom , google meet) 

10 2 ม.ค.  - 6 ม.ค.66 ศึกษาเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 
(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 2 ม.ค. 66 ชดเชยการสอนผ่าน Line 
, google classroom , google meet) 

11 9 ม.ค. -13 ม.ค. 66 ศึกษาเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ประเภทเว็บไซต์ 
12 16 ม.ค.- 20 ม.ค. 66 การขายสินค้าออนไลน์ 

(สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 16 ม.ค. 66 ชดเชยการสอนผ่าน Line 
, google classroom , google meet) 

13 23 ม.ค.-27 ม.ค. 66 ศึกษาโมเดลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 
14 30 ม.ค. – 3 ก.พ.66 จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
15 6 ก.พ. – 10 ก.พ.66 ศึกษาเก่ียวกับการทำแฟ้มผลงาน 
16 13 ก.พ.- 17 ก.พ.66 ศึกษาเก่ียวกับการสัมภาษณ์งาน 
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ.66 การสัมภาษณ์งาน 
18 27 ก.พ.- 3 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
19 6 มี.ค.-10 มี.ค. 66 ประมวลผลการเรียน ง30102 การงานอาชีพ 2 
20 13 มี.ค.-17 มี.ค. 66 ประมวลผลการเรียน ง30102 การงานอาชีพ 2 

 

 
 
 
 
 
 



5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค    80 : 20  คะแนน 
คะแนนก่อนกลางภาค       30   คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค       20  คะแนน 
คะแนนหลังกลางภาค       30  คะแนน 
สอบปลายภาค        20   คะแนน 
รวม        100  คะแนน 

 
5.1  คะแนนก่อนกลางภาค รวม 30 คะแนน 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

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

อาชีพกับชีวิต 15 - ประเมินตามสภาพจริงจาก
การตรวจคำตอบในสุด
บันทึก, การปฏิบัติงานและ
ผลงาน 
 

Note Book 
Projector 
คลิปเนื้อหาและ 
Power point 
แอพลิเคชั่น Line 
Classroom 

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

     ม.4-6/4 
 

การพัฒนาตนเองเข้าสู่งาน
อาชีพ 

15 - ประเมินตามสภาพจริงจาก
การตรวจคำตอบในสมุด
บันทึก, การปฏิบัติงานและ
ผลงานสำเร็จ 
 

Note Book 
Projector 
คลิปเนื้อหาและ
Power point 
แอพลิเคชั่น Line 
Classroom 

 
5.2  คะแนนสอบกลางภาค รวม 20 คะแนน  (วันที่ 23 ธ.ค. – 29 ธ.ค. 65) 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ง 2.1   
   ม.4-6/1 

ม.4-6/2 
ม.4-6/3 
ม.4-6/4 
 

อาชีพกับชีวิต 
การพัฒนาตนเองเข้าสู่งาน
อาชีพ 

20 - สอบภาคทฤษฎีในเรื่องอาชีพกับ
ชีวิตและการพัฒนาตนเองเข้าสู่งาน
อาชีพ 
- ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
และข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 

 
 
 
 



5.3  คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 

ตัวชีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ง 2.1   

      ม.4-6/2 
      ม.4-6/3 
      ม.4-6/4 
       

 
 

การเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับงานอาชีพ 

15 - ประเมินตามสภาพจริงจาก
การตรวจคำตอบในสมุด
บันทึก, การปฏิบัติงานและ
ผลงานสำเร็จ 
 

Note Book 
Projector 
คลิปเนื้อหาจาก 
youtube 
Power point 
แอพลิเคชั่น Line 
Classroom 

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

จรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

15 - ประเมินตามสภาพจริงจาก
การตรวจคำตอบในสมุด
บันทึก, การปฏิบัติงานและ
ผลงานสำเร็จ 
 

Note Book 
Projector 
คลิปเนื้อหาจาก 
youtube 
Power point 
แอพลิเคชั่น Line 
Classroom 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ง 1.1 
   ม.4-6/2 
   ม.4-6/3 
   ม.4-6/4 
    

 

การเลือกใช้เทคโนโลยีให้
เหมาะสมกับงานอาชีพและ
จรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

20 - สอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับ

งานอาชีพจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5  ชิ้นงานเกิดจากการนำความรู้ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเกิดประโยชน์ต่อคนรอบข้างและ
ครอบครัว ( จากความรู้สู่อาชีพพอเพียง ) 
หน่วยการเรียนรู้หรือสาระ

การเรียนรู้ / ตัวช้ีวัดหรือผล
การเรียนรู้ / บูรณาการ 

 
 

วิธีการเก็บ
คะแนน 

ชิ้นงาน  
 

หมายเหตุ 

 
 

กำหนดเวลา
ส่งงาน 

 

ลักษณะ
ประเภท 

 

จำนวน
ชิ้นงาน 

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

ประเมินตาม
สภาพจริงจาก
การทำงานจาก
การเรียนรู้ตลอด
ทั้งภาคเรียนที่
ผ่านมาได้มีการ
นำมาปรับ
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

- โมเดล
อาชีพ 
- ผลงาน
นักเรียน 
 

1 งาน 15 คะแนน 13 ก.พ. 66 

 
 


