
ประมวลรายวิชา

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  

โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
 
1.ช่ือรายวิชา   อาชีพสรางสรรค     
  จํานวนช่ัวโมง  2  ชัว่โมง / สปัดาห
  กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพ
  ภาคเรียนที่  2   
  ผูสอน  นางสาวนรินทรทิพ  จิตวิทิต
 
2. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการ วิธีการข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกปญหา
เก่ียวกับการเรียนรูสูอาชีพ  การเตรยีมตวัในการสรางงานเพื่อการสรางรายไดอยางสรางสรรค

ปฏิบัตงิานฝกทักษะการทํางานในอาชีพที่สนใจโดยใชการกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม การ
แกปญหา การทํางานดวยความเสียสละ การแสวงหาความรู
อาชีพ  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในการทํางาน เห็นคุณคาของ
ชวีิตประจําวัน  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียนครบตามหลักสตูร
 
3. ผลการเรียนรูของรายวิชา 

1.  อภิปรายแนวทางสูอาชพีที่สนใจอยางมีกระบวนการ ได

2.  วิเคราะหการสรางงานอาชีพได

3.  ปฏิบัติงานในอาชีพที่ถนัดและสนใจโดยใชกระบวนการไดอยางเปนระบบ

 
รวม  3 ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

โรงเรยีนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/ โครงการจดัการเรียนรู 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พทุธศักราช  2551

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School

อาชีพสรางสรรค     รหัสวชิา   ง30285 
สัปดาห 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จํานวนหนวยกิต 1.0

การงานอาชพี              ระดับช้ัน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
     ปการศึกษา  2565 

สาวนรินทรทิพ  จิตวิทิต 

ศึกษาหลักการ วิธกีารขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุมและการแกปญหา
การเตรียมตัวในการสรางงานเพื่อการสรางรายไดอยางสรางสรรค

ปฏิบัตงิานฝกทักษะการทํางานในอาชีพที่สนใจโดยใชการกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม การ
วยความเสียสละ การแสวงหาความรูเก่ียวกับงานอาชีพและเปนแนวในการประกอบ

ความรูความเขาใจในการทํางาน เห็นคุณคาของการทํางานสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน
ชวีิตประจําวัน  มีคุณลกัษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะของผูเรียนครบตามหลกัสูตร 

อภิปรายแนวทางสูอาชพีที่สนใจอยางมกีระบวนการ ได 

วเิคราะหการสรางงานอาชพีได 

ปฏิบัติงานในอาชีพที่ถนดัและสนใจโดยใชกระบวนการไดอยางเปนระบบ 

2551  

Class Standard School) 

0 หนวยกิต 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

ศึกษาหลักการ วิธีการข้ันตอนการทํางานตามกระบวนการทาํงาน กระบวนการกลุมและการแกปญหา
การเตรยีมตัวในการสรางงานเพื่อการสรางรายไดอยางสรางสรรค 

ปฏิบัติงานฝกทักษะการทํางานในอาชีพที่สนใจโดยใชการกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม การ
เก่ียวกับงานอาชีพและเปนแนวในการประกอบ

การทํางานสามารถนําความรูมาประยุกตใชใน



 
4. กําหนดการจัดการเรียนรู 
 

สปัดาห วัน/เดือน/ป 
1 1  พ.ย. – 4  พ.ย. 2565 

2 7  พ.ย. – 11 พ.ย. 2565
3 14 พ.ย. – 18 พ.ย. 2565
4 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565
5 28 พ.ย. – 2  ธ.ค. 2565
6 5  ธ.ค. – 9  ธ.ค. 2565 

7 12 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565

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

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

10 2  ม.ค. – 6  ม.ค. 2566 

11 9  ม.ค. – 13 ม.ค. 2566
12 16 ม.ค. – 20 ม.ค. 2566

13 23 ม.ค. – 27 ม.ค. 2566
14 30 ม.ค. – 3  ก.พ. 2566
15 6  ก.พ. – 10 ก.พ. 2566
16 13 ก.พ. – 17 ก.พ. 2566
17 20 ก.พ. – 24 ก.พ. 2566
18 27 ก.พ. – 3  ม.ีค. 2566
19 6  มี.ค. – 10 มี.ค. 2566
20 13 ม.ีค. – 17 มี.ค. 2566
 
 

 

เรื่องที่สอน 
 มารูจักอาชีพ (สอนชดเชยวันจันทรของสัปดาหที่ 1 

2565 โดยมอบหมายใบงาน เร่ือง อาชีพตาง ๆ สอนผาน 
5 การศึกษาตนเอง 
5 การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ 
5 ความสาํเรจ็ในการทํางาน 
5 เทคโนโลยีทีใ่ชเพื่อการทํางานอาชีพ 
 แนวทางในการประกอบอาชพี (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 

2565 โดยมอบหมายใหสืบคน เรื่อง แนวทางในการประกอบอาชีพ 
สอนผาน Line) 

5 กลยุทธในการประกอบอาชีพ (สอนชดเชยวันหยุดในวันท่ี 
2565 โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ือง กลยุทธในการประกอบอาชพี 
สอนผาน Line) 

5 แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565      

5 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 
จรรยาบรรณและคานิยมตออาชพี (สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 
ธ.ค. 2565 โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ือง จรรยาบรรณและคานิยมตอ
อาชีพ สอนผาน Line) 

 เจตคติที่ดีตออาชีพ (สอนชดเชยวนัหยุดในวันที่ 2 
มอบหมายใหสืบคน เร่ือง เจตคติท่ีดีตออาชีพ สอนผาน 

2566 การทํางานสูงานอาชีพ 
2566 ทักษะที่ใชในกิจกรรมประสบการณวิชาชีพ (สอนชดเชยวันหยุดใน

วันที่ 16 ม.ค. 2566 โดยมอบหมายใหสืบคน เร่ือง ทักษะที่ใชใน
กิจกรรมประสบการณวิชาชพี สอนผาน Line)  

2566 ฝกปฏิบัติงานในอาชีพที่สนใจ 
2566 ฝกปฏิบัติงานในอาชีพที่สนใจ 
2566 ฝกปฏิบัติงานในอาชีพท่ีสนใจ 
2566 ฝกปฏิบัติงานในอาชีพที่สนใจ 
2566 ฝกปฏิบัติงานในอาชีพที่สนใจ 
2566 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 
2566 ประมวลผลการการเรียน รายวิชา อาชพีสรางสรรค 
2566 ประมวลผลการการเรียน รายวิชา อาชพีสรางสรรค 

1 วนัที่ 31 ต.ค.
โดยมอบหมายใบงาน เรื่อง อาชีพตาง ๆ สอนผาน Line) 

สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 5 ธ.ค. 
โดยมอบหมายใหสืบคน เรื่อง แนวทางในการประกอบอาชีพ 

สอนชดเชยวันหยดุในวันที่ 12 ธ.ค. 
โดยมอบหมายใหสืบคน เรื่อง กลยุทธในการประกอบอาชีพ 

แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ  
 

สอนชดเชยวันหยุดในวันที่ 30 
โดยมอบหมายใหสืบคน เรื่อง จรรยาบรรณและคานิยมตอ

2 ม.ค. 2566 โดย
มอบหมายใหสืบคน เร่ือง เจตคตทิี่ดีตออาชีพ สอนผาน Line) 

สอนชดเชยวันหยุดใน
โดยมอบหมายใหสืบคน เรื่อง ทักษะที่ใชใน

รายวิชา อาชพีสรางสรรค (ง30285) 
ประมวลผลการการเรียน รายวิชา อาชพีสรางสรรค (ง30285) 



 
5. การวัดผลประเมนิผลการเรียนรู
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน
  สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  

- คะแนนกอนกลางภาค
- คะแนนสอบกลางภาค
- คะแนนหลังกลางภาค
- สอบปลายภาค

 รวม
 

5.2  คะแนนกอนกลางภาค  รวม  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู

ขอที่ 1 เรียนรูสูอาชีพ

ขอที่ 2 
 

สรางงานสรางรายได

ขอที่ 3 ประสบการณวชิาชพี

 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค 

 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบกลางภาค
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู

ขอที่ 1 เรียนรูสูอาชพี
ขอที่ 2 สรางงานสรางรายได
ขอที่ 3 ประสบการณวิชาชพี

 

 

การวัดผลประเมินผลการเรียนรู 
คะแนน 

สัดสวนคะแนนระหวางภาคตอปลายภาค  80 : 20  คะแนน 
คะแนนกอนกลางภาค 30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 
คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน  (ชิ้นงาน 5 
สอบปลายภาค  20 คะแนน 
รวม   100 คะแนน 

คะแนนกอนกลางภาค  รวม  30 คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลกอนกลางภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน 

เรียนรูสูอาชีพ 5 - ประเมนิตามสภาพจริง
  จากการตรวจคําตอบ 
  ในงาน, การปฏิบัติงาน
  และผลงานสําเร็จ 

สรางงานสรางรายได 5 - ประเมนิตามสภาพจริง
  จากการตรวจคําตอบ 
  ในงาน, การปฏิบัติงาน
  และผลงานสําเร็จ 
 

ประสบการณวิชาชพี 20 - ประเมนิตามสภาพจริง
  จากการตรวจคําตอบ 
  ในงาน, การปฏิบัติงาน
  และผลงานสําเร็จ 
- ช้ินงาน 5 คะแนน 
  (STEM) 

คะแนนสอบกลางภาค รวม  20  คะแนน (วันที่  23, 26 – 29  ธันวาคม  

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบกลางภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ

เรียนรูสูอาชีพ 20 ประเมนิจากชิ้นงาน
สรางงานสรางรายได 
ประสบการณวิชาชพี 

5 คะแนน STEM) 

5 คะแนน STEM) 

 สื่อการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
การปฏิบตัิงาน 

- Power Point 
- ตัวอยาง 
  อาชีพตาง ๆ  
- ใบงาน 

ประเมินตามสภาพจริง 
 

การปฏิบตัิงาน 

- Power Point 
- ตัวอยางบุคคล 
  ที่ประสบ  
  ความสําเร็จ 
  ในอาชพี 
- ใบงาน 

ประเมินตามสภาพจริง 
 

การปฏิบตัิงาน 

- Power Point 
- ตัวอยางแนวทาง 
  การประกอบ 
  อาชีพ 
- ใบงาน 
 

 2565)   

รูปแบบขอสอบ 
ประเมินจากชิ้นงาน 



 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผล
ผลการเรียนรู หนวยการเรียนรู

ขอที่ 3 ประสบการณวิชาชีพ
 

 
 
5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  
 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค
ผลการเรียนรู หนวยการเรยีนรู

ขอที่ 3 ประสบการณวิชาชพี
 

 
 

5.6  ออกแบบช้ินงานเพื่ออาชีพ
 

หนวยการเรียนรูหรือสาระ
การเรียนรู/ตัวช้ีวัดหรอืผล

การเรียนรู/บูรณาการ 
วิธีการเก็บคะแนน

ขอที่ 3 
 

1. ใบบันทึกกิจกรรม
2. แนวคิดในการออกแบบ
3. ประสิทธิภาพของ
4. ความคิดสรางสรรค
ในการออกแบบชิ้นงาน
5. ความสวยงาม
ความประณีตของ
 

 
 

 

คะแนนหลงักลางภาค  รวม  30 คะแนน 

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลหลังกลางภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบการประเมิน

ประสบการณวิชาชพี (ตอ) 30 - ประเมินตามสภาพจริง
  การปฏิบัติงาน 
  และผลงานสําเร็จ 
- ชิ้นงาน 5 คะแนน 
  (STEM) 
 

คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน (วันที่ 27, 28 ก.พ. , 1 – 3 มี.ค

ขอบขายสาระการเรียนรูในการประเมินผลสอบปลายภาค 
หนวยการเรียนรู คะแนน รูปแบบขอสอบ

ประสบการณวิชาชพี 20 ประเมินจากชิ้นงาน

ออกแบบช้ินงานเพื่ออาชีพ (STEM) 

วิธีการเกบ็คะแนน 
ชิ้นงาน 

หมายเหตุลักษณะ
ประเภท 

จํานวน
ช้ินงาน 

ใบบันทึกกิจกรรม 
แนวคิดในการออกแบบ 
ประสิทธิภาพของชิ้นงาน 
ความคิดสรางสรรค 

ในการออกแบบชิ้นงาน 
ความสวยงาม 

ความประณีตของชิ้นงาน 

ชิ้นงาน 1 ชิ้น 10  คะแนน
(กอนกลางภาค 
5 คะแนนและ
หลังกลางภาค 
5 คะแนน)

 

รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ประเมินตามสภาพจริง - Power Point 

- ตัวอยางแนวทาง 
  การประกอบ 
  อาชีพ 
- ใบงาน 
 

ค. 2566) 

รูปแบบขอสอบ 
ประเมินจากชิ้นงาน 

หมายเหต ุ
กําหนดเวลา  

สงงาน 

คะแนน 
กอนกลางภาค 
คะแนนและ

หลังกลางภาค  
) 

14 ก.พ. 2566 


