
 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้ 

(Course Syllabus) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word-Class Standard School) 
 

1. ชื่อวิชา ช่างก่อสร้าง     รหัสวิชา ง๓๐๒๔๑  
จำนวนชั่วโมง ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔0 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวนหน่วยกิต ๑.๐ หน่วยกิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ภาคเรียนที่ ๒      ปีการศึกษา 2565 
ผู้สอน  นางสาวสุนิษา  บัวอรุณ 

2. คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ พ้ืนฐานงาน

ไม้ พ้ืนฐานงานปูน เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ 
โดยใช้การอธิบาย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ 

พื้นฐานงานไม้ พื้นฐานงานปูน ฝึกอ่านแบบและเขียนแบบงานก่อสร้าง การเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร 
ยานพาหนะ การเคลื่อนย้าย เก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ กระบวนการทำงานในการก่อและฉาบงานปูนตามขั้นตอน
งานก่อสร้าง 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน สร้างสรรค์ผลงาน และมีทักษะในการอ่านแบบ พื้นฐาน
งานไม้ พื้นฐานงานปูน โดยปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ เห็นคุณค่าของงานอาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
ผู้เรียนตามหลักสูตร 

3. ผลการเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัย 
            ในอาชีพได้ 
 ๒. อธิบายความรู้เกี่ยวกับ พ้ืนฐานงานไม้ และพ้ืนฐานงานปูน ได้ 
 ๓. อ่านแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง 
 ๔. เลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ 
            ได้อย่างถูกต้อง 
 ๕. ก่อและฉาบงานปูนตามขั้นตอนงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
รวม ๕ ผลการเรียนรู้ 
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4. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

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

2 7 พ.ย. – 11 พ.ย. 65 มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
3 14 พ.ย.- 18 พ.ย. 65 สรุปความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
4 21 พ.ย. - 25 พ.ย. 65 ความรู้เกี่ยวเบื้องต้นเกี่ยวกับ พ้ืนฐานงานไม้ และพ้ืนฐานงานปูน 
5 28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 65 พ้ืนฐานงานไม้ 
6 5 ธ.ค.- 9 ธ.ค. 65 พ้ืนฐานงานปูน 

(สอนชดเชยวันที่ 5 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย เรื ่อง พื้นฐาน
งานป ูน ผ ่าน Line, Google classroom, Google meet, 
Google form) 

7 12 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 65 แบบงานก่อสร้าง 
(สอนชดเชยวันที่ 12 ธ.ค. 65 โดยมอบหมาย เรื่อง แบบงาน
ก่อสร้าง ผ ่าน Line, Google classroom, Google meet, 
Google form) 

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

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

10 2 ม.ค. - 6 ม.ค. 66 เครื่องมือ ในงานก่อสร้าง 
(สอนชดเชยวันที่ 2 ม.ค. 66 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง  
เครื่องมือ ในงานก่อสร้าง ผ่าน Line, Google classroom, 
Google meet, Google form) 

11 9 ม.ค. - 13 ม.ค. 66 เครื่องจักร  ในงานก่อสร้าง 
12 16 ม.ค. - 20 ม.ค. 66 การใช้เครื่องจักรในงานก่อสร้าง 

(สอนชดเชยวันที่ 16 ม.ค. 66 โดยมอบหมาย ใบงาน เรื่อง  
การใช ้ เคร ื ่องจ ักรในงานก ่อสร ้าง  ผ ่าน Line, Google 
classroom, Google meet, Google form) 

13 23 ม.ค. - 27 ม.ค. 66 ยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ ์

14 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 66 ยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ 
15 6 ก.พ. - 10 ก.พ. 66 ทักษะการทำงานปูนตามขั้นตอนงานก่อสร้าง 
16 13 ก.พ. - 17 ก.พ. 66 ทักษะการทำงานปูนตามขั้นตอนงานก่อสร้าง 
17 20 ก.พ. - 24 ก.พ. 66 ความปลอดภัยในการทำงานปูน 
18 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖5 
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สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 
19 6 มี.ค. - 10 ม.ีค. 66 ประมวลผลคะแนน ง3024๑  ช่างก่อสร้าง 
๒๐ 13 มี.ค. - 17 มี.ค. 66 ประมวลผลคะแนน ง3024๑  ช่างก่อสร้าง 
 

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 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

ข้อ 1 ความปลอดภัยใน
การทำงาน
ก่อสร้าง 

10 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 
- สมุดบันทึก 
- แผนผังความคิด 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

ข้อ 2 พ้ืนฐานงาน
ก่อสร้าง 

10 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 
- สมุดบันทึก 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

ข้อ 3 ออกแบบและ
เขียนแบบงาน
ก่อสร้าง 

10 - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 
- สมุดบันทึก 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

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

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

ข้อ 1 
ข้อ 2 
ข้อ ๓ 

- ความปลอดภัยในการทำงาน
ก่อสร้าง 
- พ้ืนฐานงานก่อสร้าง 
- ออกแบบและเขียนแบบงาน

ก่อสร้าง 

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



4 
 

5.4  คะแนนหลังกลางภาค รวม 30 คะแนน 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค 

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 
ข้อ 4 เครื่องมือ 

เครื่องจักรในงาน
ก่อสร้าง 

1๕ - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 
- สมุดบันทึก 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

ข้อ 5 ทักษะงาน
ก่อสร้าง 

1๕ - ประเมินตามสภาพจริง
จากการตรวจคำตอบ 
ใบงาน 
- สมุดบันทึก 

- Powerpoint, 
- สาระสนเทศ

อินเตอร์เน็ต 
- Line 

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

ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 
ข้อ 4 
ข้อ 5 

- เครื่องมือ เครื่องจักรในงาน
ก่อสร้าง 
- ทักษะงานก่อสร้าง 

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

5.6  ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์จากทักษะงานก่อสร้าง (STEM) 
หน่วยการเรียนรู้หรือ
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
หรือผลการเรียนรู้/ 
บูรณาการ 

วิธีการเก็บคะแนน ชิ้นงาน หมายเหตุ กำหนดเวลา
ส่งงาน ลักษณะ

ประเภท 
จำนวน
ชิ้นงาน 

 ข้อ ๕ - ประเมินการออกแบบ 
- ประเมินขั้นตอนการ

ทำงาน 
- ประเมินชิ้นงาน 
- ประเมินการพรีเซ็นต์

ผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์
จากทักษะ
งานก่อสร้าง 

1 ชิ้น 10 
คะแนน 

๑0 มี.ค. ๖6 

 


