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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 
โครงการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพ 

รหัสวิชา ง 21102 รายวิชา การงานอาชีพ 1    สาระ  พ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 1 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางณิชาภา  ไพนุจิตร์   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ใน
การใช้อุปกรณ์ในการท างานบ้าน การจัดและตกแต่งห้อง การเตรียมและการประกอบอาหาร การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร กราประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง รู้จักวางแผนการท างานเป็นกลุ่ม โดยการท างาน
ด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ 

โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างาน
ร่วมกัน สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเห็นความส าคัญในการประกอบอาชีพ มี
เจตคติที่ดีต่อการประกอบท่ีสุจริต สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตใน
งานอาชีพได้ 
 
 
 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
ง 1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
ง 2.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
 
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1-3 หน่วยการเรียนรู้ที่1 
เรียนรู้กระบวนการท างาน 
-ทักษะกระบวนการท างาน 

  -กระบวนการกลุ่ม 
  -การแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
   -การเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยในการท างาน 

 

ง1.1 ม.1/1-ม.1/3 
1.อธิบายความหมาย
เกี่ยวกับทักษะ
กระบวนการท างาน
ได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายขั้นตอน
ของการท างานได้
อย่างถูกต้อง 
3.อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
กระบวนการกลุ่มใน
การท างานได้ถูกต้อง 
4.อธิบายแนวทางการ
ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่มได้
อย่างถูกต้อง 
5.ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท างาน
ได้ 
6.ปฏิบัติตามข้ันตอน
การท างานตาม
กระบวนการกลุ่มได้
อย่างถูกต้อง 
7.เห็นความส าคัญ
ของการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ
ท างาน 
8.เห็นประโยชน์ของ
ขั้นตอนการท างาน
แบบกระบวนการ
กลุ่ม 
9.อธิบายความหมาย
ความส าคัญของการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานอย่างมีเหตุ
ผลได้ถูกต้อง 
 

6 ใบงาน / 
แบบทดสอบ 

 10 
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10.เขียนขั้นตอนของ
กระบวนการ
แก้ปัญหาได้ 
11. เห็นประโยชน์ช 
ของการแก้ปัญหาใน
การท างานอย่างมีเห๖
ผล 
12.บอกประโยชน์
ของการมีนิสัยในการ
ท างานด้วยความ
เสียสละได้ 

 4- 5   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
   การดูแลรักษาบ้าน 
-การวางแผนในการดูแล
รักษาบ้าน 
-อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ในการท างานบ้าน 
-การจัดและตกแต่งห้อง
ต่างๆภายในบ้าน 

ง1.1 ม.1/1-ม.1/3 
1.อธิบายการวางแผน
ในการดูแลรักษาบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง 
2.อธิบายวิธีการ
เลือกใช้และเก็บรักษา
อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกในการท างาน
บ้านได้ 
3.วางแผนขั้นตอน
การท างานตาม
กระบวนการในการ
ดูแลรักษาบ้านได้ 
4.เลือกใช้อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
ในการท างานบ้านได้
อย่างเหมาะสม 
5.เห็นความส าคัญ
ของการดูแลรักษา
บ้านได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
6.อธิบายการจัดและ
ตกแต่งห้องต่างๆได้ 
7.ออกแบบและจัด
ตกแต่งห้องต่างๆได้ 
8.เห็นประโยชน์ของ
การจัดและตกแต่ง
ห้องต่างๆของบ้านได้ 
 

    4 การออกแบบ จัด
และตกแต่งห้องตาม
กระบวนการท างาน/ 
แบบทดสอบ 

  10 

6-8     หน่วยการเรียนรู้ที่3 ง1.1 ม.1/1-ม.1/3   6 -การประกอบอาหาร   10 
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   อาหารกับการด ารงชีวิต 
-อาหารและโภชนาการที่มี
ต่อสุขภาพ 
 - การเลือกซ้ืออาหาร 
- อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการประกอบ
อาหาร 
-การเตรียมวัตถุดิบ การ
ประกอบอาหาร จัดตกแต่ง
อาหาร การบริการอาหาร 
-การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

 1.อธิบาย
ความส าคัญของ
อาหารและ
โภชนาการที่มีต่อ
สุขภาพได้ 
2.อธิบายวิธีการเลือก
ซื้ออาหารได้อย่าง
ถูกต้อง 
3.สามารถเลือกใช้
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 
4.บอกข้ันตอนการ
เตรียมและการ
ประกอบอาหารจัด
และตกแต่งอาหารได้ 
5.สามารถประกอบ
อาหารพร้อมจัด
ตกแต่งอาหารได้ 
6.บอกความส าคัญ
และประโยชน์ของ
การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้
อย่างถูกต้อง 
7.สามารถแปรรูป
ผลผลิตได้อย่าง
เหมาะสม    

จานเดียวและขนม
หวาน 
-การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร/
แบบทดสอบ 
  

 9 สอบกลางภาค ง 1.1 ม.1/1-ม.1/3 2          -  20 
 10- 
14 

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น 
-วัสดุในทิองถิ่นที่น ามาใช้ใน
งานประดิษฐ์ 
- อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ 
-การออกแบบงานประดิษฐ์ 
 

ง 1.1 ม.1/1-ม.1/3 
1.อธิบายความส าคัญ
ของการประดิษฐ์ของ
ใช้และของตกแต่ง
จากวัสดุในท้องถิ่นได้ 
2.บอกประโยชน์ของ
การประดิษฐ์ของใช้
ของตกแต่งจากวัสดุ
ในท้องถิ่นได้ 
3.บอกขั้นตอนการ
ประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งและการ
เลือกใช้อุปกรณ์

    10 -สิ่งประดิษฐ์ของใช้
หรือของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่น /
แบบทดสอบ 

  10 
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เครื่องมือในนการ
ท างานประดิษฐ์ได้ 
4.ออกแบบงาน
ประดิษฐ์ของใช้และ
ของตกแต่งจากวัสดุ
ในท้องถิ่นได้ 

15-19   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
โลกของอาชีพ 
-การประกอบอาชีพ 
-แนวทางในการเลือกอาชีพ 
-  กระบวนการตัดสินใจการ
เลือกอาชีพ 
-เจตคติทีด่ีต่อการประกอบ
อาชีพ 
 -การสร้างอาชีพ 
   
 

 ง 2.1  ม.1/1 -  
ม.1/3 
1.อธิบายความส าคัญ
ของอาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. อธิบายแนวทางใน
การเลือกอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 
3.สามารถตดัสินใจ
เลือกอาชีพตาม
กระบวนการได้
เหมาะสม 
4 . มีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบอาชีพ 
 5.เห็นความส าคัญ
ของการสร้างอาชีพ 

  10 แผนภาพแนวทาง
การตัดสินใจเลือก   
อาชีพ/  
แบบทดสอบ 

   10 

20  สอบปลายภาค ง 1.1 ม.1/1-1/3 
ง 2.1 ม.1/1-1/3 

   2      30 

รวม      40   100 
 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปรายกลุ่มย่อย 
3. การใช้กรณีตัวอย่าง 
4. ลงมือปฏิบัติ 
5. สืบค้นข้อมูล 

 
 
การวัดและประเมินผล 
 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 
คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน  25 คะแนน ประกอบด้วย  
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  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน(ระบุ)                 15   คะแนน 
  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)  5             คะแนน 
  1.3 การสอบ (ระบุ)   5    คะแนน 
 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 
 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค  25 คะแนน ประกอบด้วย 
  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)  15  คะแนน 
  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)   5  คะแนน 
  3.3 การสอบ (ระบุ)    5  คะแนน 
 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. หนังสือเรียนการงานอาชีพ 
2. แบบทดสอบ 
3. ใบงาน 
4. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกีย่วข้อง 

 
 
 


