
 

หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (พื้นฐาน) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

 

 
 

 
 
 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
๑๗ หมู่ ๒ ถนนศรีวิชัย ต าบลสุเทพ อ าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

สังกัด กองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 



ค าน า 
    

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด าเนินการปรับปรุง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยมุ่งเน้นการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า ทางวิทยาการต่าง ๆ ค านึงถึงการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นส าคัญ เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่
จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ พร้อมที่จะประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น สามารถ
แข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ กรอบในการปรับปรุง คือ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นสากลปรับมาตรฐานการ
เรียนรู้และ ตัวชี้วัดให้ มีความชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน สอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และระหว่างกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เข้าด้วยกัน จัด เรียงล าดับความยากง่ายของเนื้อหาในแต่ละระดับชั้นตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย ให้มีความ
เชื่อมโยงความรู้และ กระบวนการเรียนรู้ โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด   

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดกองพุทธศาสน
ศึกษา  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ใช้อยู่ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษา ครูผู้สอน ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา คู่มือครู สื่อประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดยตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
และจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมอันจะส่งผลให้สังคม
ทางวิทยาศาสตร์โดยรวมมีคุณภาพ  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ครูบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังว่าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ครูผู้สอนที่จะน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดต่อไป  

                   
 
  คณะผู้จัดท ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

            ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
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กลุ่มสาระการงานอาชพี 
 

ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ

พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การ
อาชีพ มาใช้ประโยชน์ในการท างาน อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียง และมีความสุข   
 
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ
ในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญ 
ดังนี้   

 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด
ความมั่นใจและภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 

 การอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 
 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มุ่งเน้นพัฒนาพระภิกษุสามเณรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และมี
สมรรถนะของ ศาสนทายาทท่ีส าคัญ ๕ ประการ  ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการสามารถถ่ายทอดหลักธรรมเพ่ือขจัด
ปัญหาความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล และความถูกต้อง 
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารธรรมที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ หรือการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  เพ่ือน าไปสู่
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม  

๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจความสัมพันธ์แล ะการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม 



๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน าหลักธรรม และกระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ปฏิบัติศาสนกิจ และการอยู่รวมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างความสามัคคีธรรมระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม  
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสมณสารูป และการรู้จัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
ให้เหมาะสมกับสมณสารูป และมีทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การปฏิบัติศาสนกิจ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธ ารง

ไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตรง

ตามความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อ่ืนทั้งกาย วาจา  ใจ 
๓. มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง  กฎเกณฑ์  และระเบียบ  

ข้อบังคับของวัด โรงเรียน และสังคม 
๔. ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา

ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
๕.  อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี

เหตุผล  รอบคอบ  มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติศาสนกิจ  ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพ่ือให้ศาสนกิจส าเร็จตามเป้าหมาย 
๗. รักความเป็นไทย  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ  เห็นคุณค่า  ร่วม

อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

๘. มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมด้วยความเต็มใจ มุ่งม่ัน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  
๑.  ภาษาไทย 
๒.  คณิตศาสตร์ 
๓.  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา 



๖.  ศิลปะ 
๗.  การงานอาชีพ 
๘.  ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไรและประเมิน
อย่างไรรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพ
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับจังหวัดและการทดสอบระดับชาติ ระบบ
การตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้  รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  ซึ่ง

สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้   มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหา  
จัดท าหน่วยการเรียนรู้จัดการเรียนการสอน  และเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน 

๑. ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
( มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) 

๒. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
( มัธยมศึกษาปีที่ ๔ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ )  
 

หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เพ่ือความเข้าใจและให้สื่อสาร
ตรงกัน  ดังนี้ 

   
ว  ๑.๑ ม.๑/๒ 
    ม.๑/๒  ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ข้อที่ ๒ 
    ๑.๑   สาระที่ ๑  มาตรฐานข้อที่ ๑ 
    ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
ต  ๒.๒  ม.๔-๖/๒  
    ม.๔-๖/๓   ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ข้อที่ ๓ 
    ๒.๒  สาระที่ ๒  มาตรฐานข้อที่ ๒ 
    ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
  



สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ          

อันพึงประสงค์  ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ ดังนั้น  พระภิกษุ
สามเณร   ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จึงต้องเรียนรู้ตาม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

องค์ความรู้ทักษะส าคัญและคุณลักษณะ 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 

พุทธศักราช 2551  
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี :  ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติในการท างาน การ
จัดการ การด ารงชีวิต การ

คณิตศาสตร:์  การน าความรู้
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต 
และศึกษาต่อการมีเหตุมีผล 

ภาษาไทย :  ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย

ภาษาต่างประเทศ :  
ความรู้ ทักษะเจตคติ 
และวัฒนธรรมการใช้
ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสารการ

ศิลปะ :  ความรู้และทักษะใน
การคิดริเริ่ม จินตนาการ 
สร้างสรรค์งานศิลปะ 

สุขศึกษาและพลศึกษา :  ความรู้ทักษะ
และเจตคติในการสร้างเสริมสุขภาพ
พลานามัยของตนเองและผู้อ่ืน การ
ป้องกันและปฏิบัติต่อสิ่งต่าง  ๆ ที่มีผล

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม :  การอยู่
รว่มกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข 
การเป็นพลเมืองดี ศรัทธา
ในหลักธรรมของศาสนา
การเห็นคุณค่าของ

วิทยาศาสตร์ : การน าความรู้
และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบการคิดอย่างเป็น



ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจต
คติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐาน
ความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
 
 

จุดหมาย 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ

ชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่ง

ท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.  ภาษาไทย                        5. สุขศึกษาและพลศึกษา           
2.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   6. ศิลปะ 
3.  คณิตศาสตร์                     ๗. การงานอาชีพ 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8.ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    1. กิจกรรมแนะแนว 
    2. กิจกรรมนักเรียน 
    3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 



 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
            มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ 
                                  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้  
                                  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร  
                                  และสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิต และครอบครัว  
สาระท่ี 2  การอาชีพ 

มาตรฐาน ง 2.๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ  
            พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 

คุณภาพผู้เรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
  เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน มีทักษะ การแสวงหา
ความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ  มีคุณธรรม  
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
  เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการหา
งานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐาน ที่จ าเป็นส าหรับ
การประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้  ความถนัด และความสนใจ 
 

  



ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑. ๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม 
และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.๑ ๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน

ตามกระบวนการท างาน 
๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานด้วยความเสียสละ 
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผล 
 
 
  
 
 
 
 

 ขั้นตอนการท างาน   เช่น 
- การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก ในการท างานบ้าน   
- การจัดและตกแต่งห้อง 
- การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านสะดวกซ้ือ  และ

ห้างสรรพสินค้า 
 การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เช่น 

- การเตรียม ประกอบ  จัด ตกแต่งและบริการอาหาร 
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในท้องถิ่น 

 การแก้ปัญหาในการท างาน เช่น 
- การจัดสวนในภาชนะ 
- การซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ /เครื่องใช้   
- การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการ  เครื่องดื่ม  
- การเลี้ยงสัตว์ 
- การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุ ในโรงเรียน หรือ 

ท้องถิ่น 
- การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ 

 ขั้นตอนการท างาน เช่น 
- การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้า ที่ต้องการ การดูแลอย่างประณีต 
- การสร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน 

 การท างานร่วมกัน เช่น 
- การเตรียม ประกอบ อาหารประเภทส ารับ 
- การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาต ิ

 การจัดการ เช่น 
- ธุรกิจประเภทต่างๆ 
- การขยายพันธุ์พืช 
- การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน 

ม.๒ ๑. ใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาการท างาน 
๒. ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน 
๓. มีจิตส านึกในการท างาน
และใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

ม. ๓ ๑. อภิปรายขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. ใช้ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
๓. อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อม 

 
  



สาระท่ี ๒  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง ๒. ๑ เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ   
                       มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ชั้น ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม. ๑ ๑. อธิบายแนวทางการเลือก

อาชีพ 
๒. มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบ
อาชีพ 
๓. เห็นความส าคัญของการสร้าง
อาชีพ 
 

 แนวทางการเลือกอาชีพ 
- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต 

 ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
- การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น 
- การเตรียมความพร้อม 

ม. ๒ ๑. อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 
๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
๓. มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การประกอบอาชีพที่สนใจ  

 การจัดประสบการณ์อาชีพ 
- สถานการณ์แรงงาน 
- ประกาศรับสมัครงาน 
- ความรู้ความสามารถของตนเอง 
- ผลตอบแทน 

 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
- การหางาน 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 

 ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
- ทักษะกระบวนการท างาน 
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 
- ทักษะการแสวงหาความรู้ 
- ทักษะการจัดการ 

  

ม. ๓ ๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
๒. วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
๓. ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง 
 

 การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง   
- สื่อ  สิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 
- ความมั่นคง 
- การประเมินทางเลือก 

 การประเมินทางเลือกอาชีพ 
- แนวทางการประเมิน 
- รูปแบบการประเมิน 
- เกณฑ์การประเมิน 



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑   

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓) 

รายวิชา ชั้น ชื่อวิชา รหัสวิชา 

หน่วย

กิต 

จ านวนช่ัวโมงต่อ 

ภาคเรยีน สัปดาห์ ภาค

เรยีน 

ป ี

พืน้ฐาน 

ม.๑ 
การงานอาชีพ ง ๒๑๑๐๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 

๔๐ 
ภาคเรียนที่ ๑ 

การงานอาชีพ ง ๒๑๑๐๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

ม.๒ 
การงานอาชีพ ง ๒๒๑๐๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 

๔๐ 
ภาคเรียนที่ ๑ 

การงานอาชีพ ง ๒๒๑๐๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

ม.๓ 
การงานอาชีพ ง ๒๓๑๐๑ ๐.๕ ๑ ๒๐ 

๔๐ 
ภาคเรียนที ่๑ 

การงานอาชีพ ง ๒๓๑๐๒ ๐.๕ ๑ ๒๐ ภาคเรียนที่ ๒ 

 
  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง 2๑๑๐๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ ๑  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกิต
...................................................... 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างานโดย 
ท าตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามข้ันตอน มีความเสียสละเป็นลักษณะ 
นิสัยในการท างาน แก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ  

เข้าใจทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็น 
ความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง 
รายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต ความส าคัญของการสร้างอาชีพ มีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น การเตรียม 
ความพร้อม 

 
รหัสตัวช้ีวัด   

ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  

รวมทั้งหมด  ๖  ตัวช้ีวัด 
  



ค าอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 
รหัสวิชา ง 2๑๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ ๒  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   ๐.๕ หน่วยกิต
....................................................... 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างานโดย 
ท าตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ใช้กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามข้ันตอน มีความเสียสละเป็นลักษณะ 
นิสัยในการท างาน แก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ  

เข้าใจทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็น 
ความส าคัญต่อการสร้างอาชีพ กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ การสร้าง 
รายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต ความส าคัญของการสร้างอาชีพ มีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น การเตรียม 
ความพร้อม 

 
 รหัสตัวช้ีวัด     

ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  

 รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ     
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ ลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ 
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระส าคัญ 
(K) 

กระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สมรรถนะ
ผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการ
ท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

- ขั้นตอนการท างาน 
การปฏิบัติงานตาม
ทักษะกระบวนการ
ท างานโดยท าตามล าดับ
ขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การ
เลือกหัวหน้ากลุ่ม การ
ก าหนดเป้าหมาย การ
วางแผน การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุง
งาน การแก้ปัญหาใน
การท างานเพ่ือให้เกิด
ความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

- วิเคราะห์ 
- ปฏิบัติ 
- การจัดการ 
- แก้ปัญหา 
- มีส่วนร่วม 
 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- อยู่อย่าง
พอเพียง 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

- ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
- ความสามารถ
ในการคิด 
- ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 
- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

มาตรฐานง ๑.๑ ม 1/1 
วิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน
ตามกระบวนการท างาน  

-ขั้นตอนการท างานเป็น
ส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานโดยท าตาม
ขั้นตอนที่วางแผนไว้ 

- วิเคราะห์ 
- การจัดการ 
 
 

- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

- ความสามารถ
ในการคิด 
- ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

มาตรฐาน ง ๑.๒ ม 1/๒ ใช้
กระบวนการกลุ่มในการ
ท างานด้วยความเสียสละ 

-การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

- มีส่วนร่วม 
- ปฏิบัติ 

- เสียสละ - ความสามารถ
ในการสื่อสาร 
- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

มาตรฐาน ง ๑.๓ ม 1/๓  
ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างาน
อย่างมีเหตุผล 
 

-การแก้ปัญหาในการ
ท างานเพ่ือให้เกิด
ความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

- แก้ปัญหา 
 

- แสวงหา
ความรู้ 
 

- ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
สาระท่ี 2  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ   
                      มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระส าคัญ 
(K) 

กระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

(A) 

สมรรถนะผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง 2.1  
เข้าใจ มีทักษะที่
จ าเป็นมีประสบการณ์ 
เห็นแนวทางในงาน
อาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มี
คุณธรรม และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ 

- แนวทางการเลือก
อาชีพและความส าคัญ
ของการสร้างอาชีพ 

- อธิบาย 
- คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
- วิจารณ์ 
- คิดรวบยอด 

 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

- ความสามารถ
ในการคิด 
- ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ง 2.1  
ม.1/1 อธิบาย
แนวทางการเลือก
อาชีพ 

-แนวทางการเลือกอาชีพ 
 

- อธิบาย 
- คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

- ใฝ่เรียนรู้ - ความสามารถ
ในการคิด 

 มาตรฐาน ง 2.2  
ม.1/๒ มีเจตคติท่ีดี
ต่อการประกอบ
อาชีพ 

-เจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

- วิจารณ์ - ซื่อสัตย์สุจริต 
- มีวินัย 
- อยู่อย่างพอเพียง 

- ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

 มาตรฐาน ง 2.3  
ม.1/๓ เห็น
ความส าคัญของการ
สร้างอาชีพ 

-ความส าคัญของการ
สร้างอาชีพ 

- คิดรวบยอด - ใฝ่เรียนรู้ - ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ

ชีวิต- 

 
  



ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   ๐.๕ หน่วยกิต 
...................................................... 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกใน 
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทักษะการแสวงหารความรู้ประกอบด้วย 
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการท างาน ทักษะกระบวนการ 
แก้ปัญหาในการท างาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก การมี จิตส านึก
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน 

ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่ 
อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ การจัดประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์ 
แรงงาน ประการรับสมัครงาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหา 
งาน คุณสมบัติที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการ 
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการจัดการ 

 
รหัสตัวช้ีวัด     

ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  

 รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด  
  



ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ง ๒๒๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   ๐.๕ หน่วยกิต 
...................................................... 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว ใช้ 
ทักษะในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน มีจิตส านึกใน 
การท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทักษะการแสวงหารความรู้ประกอบด้วย 
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึกเพ่ือใช้ในการพัฒนาการท างาน ทักษะกระบวนการ 
แก้ปัญหาในการท างาน มีขั้นตอน คือ การสังเกต วิเคราะห์สร้างทางเลือกและประเมินทางเลือก การมีจิตส านึก 
และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นคุณธรรมในการท างาน  

ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่ 
อาชีพ มีทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ การจัดประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์ 
แรงงาน ประการรับสมัครงาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหา 
งาน คุณสมบัติที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะกระบวนการ 
แก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะการจัดการ 

 
รหัสตัวช้ีวัด     

ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  

  รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด 



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ ด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ผลการ

เรียนรู้(วิชาพื้นฐาน) 
สาระส าคัญ 

(K) 
กระบวนการ 

(P) 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
(A) 

สมรรถนะ
ผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการ
ท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

- พัฒนาการท างาน
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและ
การตกแต่งบ้าน 
อาคารสถานที่ การ
เตรียม ประกอบ 
จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  
การติดต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการ
ติดต่อสื่อสาร 

- ปฏิบัติ 
- แก้ปัญหา 
 

- แสวงหาความรู้ 
- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
- ใช้ทรัพยากร
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

- สมรรถนะใน
การคิด 
- สมรรถนะใน
การใช้ทักษะ
ชีวิต 
- สมรรถนะใน
การแก้ปัญหา 

 มาตรฐาน ง ๑.๑ ม.๒/1 
ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาการท างาน 

-ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน 
ท าให้สามารถใช้
ทักษะในการจัด
ตกแต่งบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติ 
 
 

- แสวงหาความรู้ - สมรรถนะการ
ใช้ทักษะชีวิต 

 มาตรฐาน ง ๑.๒ ม.๒/๒  
ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน 
 

- ความรู้ ความ
เข้าใจในการเตรียม 
ประกอบ จัด
ตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม 
ท าให้สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ปฏิบัติ 
- แก้ปัญหา 

- มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

- สมรรถนะการ
แก้ปัญหา 
 



 มาตรฐาน ง ๑.๓ ม.๒/๓  
มีจิตส านึกในการท างาน 
และใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน 

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

-ความเข้าใจเรื่อง 
การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบ 
สาระส าคัญ 

(K) 
 

- ปฏิบัติ 
- แก้ปัญหา 

 
กระบวนการ 

(P) 

- ใช้ทรัพยากร
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
(A) 

- สมรรถนะใน
การสื่อสาร 

 
สมรรถนผู้เรียน 

(C) 

อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 

ประโยชน์  และ
สามารถน าเอา
ความรู้ 
ไปใช้บริการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 

   
 

 
  



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๒ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระส าคัญ 
 (K) 

กระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะ
อันพึง

ประสงค์ 
(A) 

สมรรถนะผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มี
ทักษะที่จ าเป็น มี
ประสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

- การจัด
ประสบการณ์อาชีพ 
สถานการณ์แรงงาน 
ความรู้ ความสามารถ
ของตนเอง
ผลตอบแทนในอาชีพ 
การเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพ 

- อธิบาย 
- ปฏิบัติ 
- ระบ ุ
- แก้ปัญหา 
- มีส่วนร่วม 
- การจัดการ 

 

- เห็นคุณค่า 
- ตระหนัก 
- แสวงหา
ความรู้ 

- สมรรถนะในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
- สมรรถนะในการ
แก้ปัญหา 

มาตรฐาน ง ๒.๑ ม.๒/1 
อธิบายแนวทางการเลือก
อาชีพ 

 -การจัด
ประสบการณ์อาชีพ 
สถานการณ์แรงงาน 
ประกาศรับสมัครงาน 
ความรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
ผลตอบแทน 

- อธิบาย 
- ปฏิบัติ 

- เห็นคุณค่า - สมรรถนะการใช้
ทักษะชีวิต 
 

มาตรฐาน  ง ๒.๒ ม.๒/๒ มี
เจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ 

- การหางาน 
คุณสมบัติที่จ าเป็น 

- ระบ ุ - ตระหนัก - สมรรถนะการใช้
ทักษะชีวิต 

มาตรฐาน ง ๒.๓ ม.๒/๓  มี
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจ 

- ทักษะกระบวนการ 
ท างาน ทักษะ
กระบวนการ 
แก้ปัญหาทักษะการ
ท างานร่วมกันทักษะ
การแสวงหาความรู้ 
ทักษะการจัดการ 

- แก้ปัญหา 
- มีส่วนร่วม 
- การจัดการ 

- แสวงหา
ความรู้ 

- สมรรถนะในการ
แก้ปัญหา 

 
  



ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   ๐.๕ หน่วยกิต 
...................................................... 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อธิบายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการท างาน 
โดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับขั้นตอน มีความสามารถท างานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี 
ความสุขและมีคุณธรรม ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง การหางาน 
หรือต าแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนวทางการเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็น ความมั่นคง 
การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมินเกณฑ์การ ประเมิน 
 

รหัสตัวช้ีวัด     
ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  

  รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด 
  



ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
รหัสวิชา ง ๒๓๑๐๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒  จ านวน ๒๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน   ๐.๕  หน่วยกิต 
...................................................... 

ศึกษาความเข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและมีลักษณะ 
นิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
อธิบายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม อภิปรายการท างาน 
โดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการท างานที่มี 
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับขั้นตอน มีความสามารถท างานส าเร็จ 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ทักษะการท างานร่วมกัน เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี 
ความสุขและมีคุณธรรม ทักษะการจัดการเป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ศึกษาความเข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ อธิบายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง การหางาน 
หรือต าแหน่งที่ว่างจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แนวทางการเข้าสู่อาชีพ คุณสมบัติที่จ าเป็น ความมั่นคง 
การประเมินทางเลือก การประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน  

 
รหัสตัวช้ีวัด     

ง ๑.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  
ง ๒.๑ ม ๑/๑, ม ๑/๒, ม ๑/๓  

  รวมทั้งหมด ๖ ตัวช้ีวัด 
  



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๑ การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.๑ เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยใน
การท างาน มีจิตส านึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระส าคัญ 
(K) 

กระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สมรรถนะผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง ๑.๑ เข้าใจการ
ท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะกระบวนการท างาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 

- กระบวนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ ใช้
ประบวนการกลุ่มใน
การท างาน มีทักษะ
การแสวงหาความรู้ 
ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาและทักษะ
การจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่
เสียสละ มีคุณธรรม 
ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง 
และมีจิตส านักในการ
ใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

-กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
-กระบวนการ
ท างานอย่างมี
ระบบ 

-การเลือกใช้
อุปกรณ์ 
-การท างานด้วย
ความปลอดภัย 
-คุณธรรมในการ
ท างานกลุ่ม 
-การใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
 

- สมรรถนะในการ
คิด 
- สมรรถนะในการ
ใช้ทักษะชีวิต 
- สมรรถนะในการ
แก้ปัญหา 

มาตรฐาน ง ๑.๑ ม.๓/๑ 
อภิปรายขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

- ขั้นตอนการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพเป็น
การปฏิบัติโดยใช้
กระบวนการท างาน 
ซึ่งมีล าดับขั้นตอน
ของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ 

-กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
-กระบวนการ
ท างานอย่างมี
ระบบ 

-การเลือกใช้
อุปกรณ์ 
-การท างานด้วย
ความปลอดภัย 

- สมรรถนะการ
คิด 
- สมรรถนะการใช้
ทักษะชีวิต 

มาตรฐาน ง ๑.๒ ม.๓/๒ 
 ใช้ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

-การท างานร่วมกัน 
เป็นการสร้างให้
ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุขและมี
คุณธรรม 

-กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 

-คุณธรรมในการ
ท างานกลุ่ม 

- สมรรถนะการ
คิด 
- สมรรถนะการใช้
ทักษะชีวิต 



 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระส าคัญ 
(K) 

กระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สมรรถนะผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง ๑.๓ ม.๓/๓ 
อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

-ทักษะการจัดการ 
เป็นการจัดระบบงาน
และระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-กระบวนการ
ท างานกลุ่ม 
 

-การใช้
ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 
 

- สมรรถนะในการ
แก้ปัญหา 
- สมรรถนะการใช้
ทักษะชีวิต 
 

 
  



แบบการวิเคราะห์เพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
(ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
สาระท่ี ๒ การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
(วิชาพื้นฐาน) 

สาระส าคัญ 
(K) 

กระบวนการ 
(P) 

คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

(A) 

สมรรถนะ
ผู้เรียน 
(C) 

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจ มี
ทักษะที่จ าเป็น มี
ประสบการณ์ เห็นแนวทาง
ในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

- แนวทางการเลือก
อาชีพ การมีเจตคติที่
ดีและเห็นความส าคัญ
ของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางาน
ท า คุณสมบัติที่
จ าเป็นส าหรับการมี
งานท า วิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ มี
ทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพ และ
ประสบการณ์ต่อ
อาชีพที่สนใจ และ
ประเมินทางเลือกใน  
การประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ 
ความถนัด และความ
สนใจ 

-กระบวนการ
คิดและ
ตัดสินใจ 
-กระบวนการ
ท างาน 
 
 

-การเลือกอาชีพ 
-มีเจตคติท่ีดี 
-เห็น
ความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ 

- สมรรถนะใน
การคิด 
- สมรรถนะใน
การใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

มาตรฐาน ง ๒.๑ ม.๓/๑ 
อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 

การหางานหรือ
ต าแหน่งที่ว่าง 
- สื่อ สิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

-กระบวนการ
คิดและ
ตัดสินใจ 
 

-การเลือกอาชีพ - สมรรถนะการ
คิด 
 

 มาตรฐาน ง ๒.๒ ม.๓/๒ 
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 
- ความมั่นคง 
- การประเมิน
ทางเลือก 

-กระบวนการ
ท างาน 

-มีเจตคติท่ีดี - สมรรถนะการ
คิด 
 

มาตรฐาน ง ๒.๓ ม.๓/๓ 
ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล้อง

การประเมินทางเลือก
อาชีพ 
- แนวทางประเมิน 

-กระบวนการ
ท างาน 
 

-เห็น
ความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ 

- สมรรถนะใน
การแก้ปัญหา 
- สมรรถนะใน



กับความรู้ความถนัดและ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

(วิชาพื้นฐาน) 

- รูปแบบการประเมิน 
สาระส าคัญ 

(K) 

 
กระบวนการ 

(P) 

 
คุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 
(A) 

การใช้ทักษะ
ชีวิต 

สมรรถนะ
ผู้เรียน 
(C) 

ความสนใจของตนเอง 
 

- เกณฑ์การประเมิน    

 
 
 

  



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ที ่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานบ้าน 
๒ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ๑ 
๓ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒ 
๔ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  อาหารและโภชนาการ 
๕ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานเกษตร 
๖ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานประดิษฐ์ ๑ 
๗ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานประดิษฐ์ ๒ 
๘ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ การอาชีพ 
 รวม ๘ หน่วยการเรียนรู้  ๓๒  ตัวช้ีวัด 

 
  



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ที ่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานบ้าน 
๒ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ๑ 
๓ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒ 
๔ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  อาหารและโภชนาการ 
๕ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานเกษตร 
๖ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานประดิษฐ์ 
๗ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  งานธุรกิจ 
๘ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ การอาชีพ 
 รวม ๘ หน่วยการเรียนรู้  ๓๒  ตัวช้ีวัด 

 
  



ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้    
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ที ่
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  การดูแลเสื้อผ้า 
๒ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  อาหารประเภทส ารับ 
๓ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 
๔ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ 
๕ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  การขยายพันธ์พืช ๑ 
๖ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓  การขยายพันธ์พืช ๒ 
๗ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ธุรกิจเพ่ือชีวิต 
๘ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ สู่โลกอาชีพ 
 รวม ๘ หน่วยการเรียนรู้  ๓๒  ตัวช้ีวัด 

 

 

 
 
  



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต    
(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  
 

การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ในการท างานบ้าน  
- ความส าคัญของอุปกรณ ์ 
- หลักการเลือกใช้อุปกรณ ์ 
-การใช้อุปกรณ์ในการอ านวย ความ
สะดวกการจัดและตกแต่งห้องต่างๆ 
ภายในบ้าน  
-ความส าคญัของการจัดและ ตกแต่ง  
- กระบวนการจัดและตกแต่ง  
-การจัดและตกแต่งห้องนอน 
ห้องรับแขก ห้องน้ า ห้องครัว 

๕ ๒๕ 

๒ เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ๑ 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  
 

การเย็บกระดมุและรังดุม  
-การเย็บกระดุมแบบธรรมดา หรือ
แบบไม่มีก้าน  
- การเย็บกระดุมแบบมีก้าน  
- การเย็บกระดุมแป้น  
- การเย็บรังดมุ 

๔ ๒๕ 

๓ เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ๒ 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  
 

การเย็บกระดมุและรังดุม  
-การเย็บกระดุมแบบธรรมดา หรือ
แบบไม่มีก้าน  
- การเย็บกระดุมแบบมีก้าน  
- การเย็บกระดุมแป้น  
- การเย็บรังดมุ 

๔ ๒๕ 

๔ อาหารและโภชนาการ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  
 

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง 
อาหาร  
- การเตรยีมอาหาร  
- วิธีการประกอบอาหาร  
- การจัดอาหาร  
-การตกแต่งอาหาร การบรกิาร
อาหาร  
- ความหมายของการบริการ  
- การบริการอาหารในครอบครัว  
-การบริการอาหารในการจัดเลี้ยง 
รูปแบบต่าง ๆ 

๗ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
  



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   เวลา ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต    
(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ งานเกษตร ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

การแปรรปูผลผลิตทางการเกษตร  
- ความหมายของการแปรรูป  
-ประโยชน์ของการแปรรูปการจัด 
สวนในภาชนะ  
- ความหมายของการจดัสวน  
- ประเภทของการจดัสวน  
- พรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  
จัดสวนในภาชนะ  
- ขั้นตอนการจัดสวน  
- การดูแลรักษา  
- การน าไปใช้ประโยชน์ 

๕ ๒๕ 

๒ งานประดิษฐ์ ๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ ์ 
- ความหมายของงานประดิษฐ ์ 
- ประโยชน์ของงานประดิษฐ ์ 
- ประเภทของงานประดิษฐ ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ประดิษฐ ์ 
-กระบวนการกลุ่มท างานการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน ท้องถิ่น  
- กระบอกไมไ้ผ่ใสเ่ครื่องเขียน  
- สมุดท ามือ  
-ที่รองของร้อนจากใบตาลการ
ประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุใน
ท้องถิ่น  
- ตุ๊กตากิ่งไม ้ 
- ดอกมะลิจากกระดาษสา  
- ภาพปะติดจากวสัดุธรรมชาต 

๕ ๒๕ 

๓ งานประดิษฐ์ ๒ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ ์ 
- ความหมายของงานประดิษฐ ์ 
- ประโยชน์ของงานประดิษฐ ์ 
- ประเภทของงานประดิษฐ ์ 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ประดิษฐ ์ 
-กระบวนการกลุ่มท างานการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน ท้องถิ่น  
- กระบอกไมไ้ผ่ใสเ่ครื่องเขียน  
- สมุดท ามือ  
-ที่รองของร้อนจากใบตาลการ
ประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุใน
ท้องถิ่น  

๕ ๒๕ 



ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  
 
 

- ตุ๊กตากิ่งไม ้ 
- ดอกมะลิจากกระดาษสา  

- ภาพปะติดจากวสัดุธรรมชาต 

  

๔ การอาชีพ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 

แนวทางการเลือกอาชีพ 

 - กระบวนการตัดสินใจเลือก อาชีพ
ความส าคญัของการสร้าง อาชีพ  

- การเตรยีมความพร้อมเพื่อ สร้าง
งานอาชีพเจตคติที่ดีต่อการ ประกอบ
อาชีพ  

- ความหมายของเจตคติที่ด ี 

- คุณธรรม จริยธรรมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้
ประกอบอาชีพ 

๕ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
  



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต    
(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ งานบ้าน ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

การจัดและตกแต่งบ้าน  
- ความหมายและ ความส าคญั  
- หลักการจัดและตกแต่งบ้าน  
- ของตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและ
ตกแต่งสวน  
- ความส าคัญของการดูแล  
- การดูแลรักษาสวน  
- การตกแต่งสวน 

๔ ๒๕ 

๒ เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ๑ 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

ความส าคญัของการตกแต่งเสื้อผา้ 
และเครื่องแต่งกาย การปักผ้าด้วยมือ 
- ประเภทของการปักผ้า  
- วัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปักผ้าด้วย
มือ  
- ลายปักพ้ืนฐาน  
- เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ  
- ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ  
- การประยุกตค์วามรูเ้รื่อง การปกัผ้า
มาใช้ใน การตกแต่งเสื้อผ้า 

๖ ๒๕ 

๓ เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ๒ 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

ความส าคญัของการตกแต่งเสื้อผา้ 
และเครื่องแต่งกาย การปักผ้าด้วยมือ 
- ประเภทของการปักผ้า  
-วัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าด้วย
มือ  
- ลายปักพ้ืนฐาน  
- เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ  
- ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ  
- การประยุกตค์วามรูเ้รื่อง การปกัผ้า
มาใช้ใน การตกแต่งเสื้อผ้า 

๖ ๒๕ 

๔ อาหารและโภชนาการ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง 
และบริการเครื่องดื่ม  
- ความหมายของเครื่องดืม่  
-ประเภทของเครื่องดื่ม  
-ความส าคญัและประโยชน์ของ
เครื่องดื่ม  
-หลักการเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง 
และบริการเครื่องดื่ม  
-วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรยีม  

๔ ๒๕ 

   ประกอบจัดตกแต่งและบริการ 



 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

  

 
เครื่องดื่ม  

- ขั้นตอนการเตรยีม ประกอบ จัด 
ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม 

  

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
  



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   เวลา ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต    
(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ งานเกษตร ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

การเลีย้งสัตว ์ 
- ความเป็นมาของการเลี้ยงสตัว ์
 - ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว ์ 
- ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยง  
- ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อ จ าหน่าย 
การเลีย้งไก่ไข ่ 
- ประวัติความเป็นมา  
- พันธุ์ไก่ไข่  
- วัสดุอุปกรณ ์
 - โรงเรือนไก่ไข ่
- อาหารไก่ไข ่ 
- การเลี้ยงดไูก่ไข ่การเลีย้งปลานลิ  
- รูปร่างและลักษณะนิสัย  
- ประวัติความเป็นมา 
 - วิธีการเลี้ยง  
- การเลี้ยงปลาในกระชัง 

๖ ๒๕ 

๒ งานประดิษฐ์ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

-การประดิษฐ์ของใช้ของ ตกแต่งจาก
วัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น  
- วัสดุในโรงเรียนและวสัดุใน ท้องถิ่น 
-แนวทางการประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียนและ
ท้องถิ่น  
-การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง จาก
วัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น 

๖  

๓ งานธุรกิจ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

การติดต่อสื่อสารและใช้บริการ กับ
หน่วยงานต่างๆ  
- การติดต่อสื่อสาร  
- การใช้บริการกับหน่วยงาน 

๔ ๒๕ 

๔ การอาชีพ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 

การจัดประสบการณ์อาชีพ  
- สถานการณ์แรงงาน  
- ประกาศรับสมัครงาน  
-ความรู้ความสามารถของตนเอง 
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  
- การหางาน  
- คุณสมบัติที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการประกอบ อาชีพ  
- ทักษะกระบวนการท างาน  

๔ ๒๕ 

   - ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา 



 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

   - ทักษะการท างานร่วมกัน  
- ทักษะการแสวงหาความรู ้

  

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 
 
  



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต    
(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การดูแลเสื้อผ้า ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

-ความหมายและความส าคญัของ 
การดูแลเสื้อผ้า  
- ประเภทของเสื้อผ้า  
- หลักการดูแลเสื้อผ้า  
-วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ 
ดูแลเสื้อผ้า  
- วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆ 

๖ ๒๕ 

๒ อาหารประเภทส ารับ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

-ความหมายและความส าคญัของ 
อาหารประเภทส ารับ  
-ประเภทของอาหารส ารบั  
-หลักการเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง
อาหารประเภทส ารับ  
- อาหารส ารับภาคกลาง  
- อาหารส ารับภาคเหนือ  
-อาหารส ารับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
- อาหารส ารับภาคใต ้

๖ ๒๕ 

๓ การประดิษฐ์บรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภณัฑ ์ ๔ ๒๕ 

๔ การติดตั้งและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 

ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

- ความหมายและประโยชน์ของการ 
ติดตั้งและประกอบผลิตภณัฑ ์ 
-องค์ประกอบส าคัญในการตดิตั้ง 
และประกอบผลิตภัณฑ ์ 
-ความปลอดภัยในการตดิตั้งและ 
ประกอบผลิตภัณฑ ์ 
-วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภณัฑ ์

๔ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
  



โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   เวลา ๒๐  ชั่วโมง   ๐.๕  หน่วยกิต    
(ภาคเรียนที่ ๑  และภาคเรียนที่ ๒) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒ 

ที ่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ 

เวลา  
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

๑ การขยายพันธ์พืช ๑ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

- ประวัตคิวามเป็นมาของการ ขยาย
พันธ์พืช  
-ความหมายและความส าคญัของ 
การขยายพันธ์พืช  
- ประเภทของการขายพันธ์พืช และ
หลักการขยายพันธ์พืช  
- วัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือและ วิธีการ
ขยายพันธ์พืช 

๖ ๒๕ 

๒ การขยายพันธ์พืช ๒ ง ๑.๑ ม.๑/๑ ม.๑/๒ 
ม.๑/๓  

- ประวัตคิวามเป็นมาของการ ขยาย
พันธ์พืช  
-ความหมายและความส าคญัของ 
การขยายพันธ์พืช  
- ประเภทของการขายพันธ์พืช และ
หลักการขยายพันธ์พืช  
- วัสดุอุปกรณเ์ครื่องมือและ วิธีการ
ขยายพันธ์พืช 

๖ ๒๕ 

๓ ธุรกิจเพ่ือชีวิต ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 

-ความหมายและความส าคญัของ 
ธุรกิจ  
- วัตถุประสงค์ของธุรกิจ  
- ประเภทของธุรกิจ  
- องค์ประกอบของธุรกิจ  
- หน้าท่ีของธุรกิจ  
- ประโยชน์ของธุรกิจ  
-คุณลักษณะส าคัญของผู ้
ประกอบการ  
- จรรยาบรรณในการประกอบ ธุรกิจ 

๔ ๒๕ 

๔ สู่โลกอาชีพ ง ๒.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ 
ม.๒/๓ 

-ความส าคญัของอาชีพ แนวทางเข้า
สู่อาชีพ 

๔ ๒๕ 

รวม ๒๐ ๑๐๐ 
 
 

 
 



37 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 
 

การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
ในการท างานบ้าน  
- ความส าคัญของอุปกรณ ์ 
- หลักการเลือกใช้อุปกรณ ์ 
-การใช้อุปกรณ์ในการอ านวย ความ
สะดวกการจัดและตกแต่งห้องต่างๆ 
ภายในบ้าน  
-ความส าคญัของการจัดและ ตกแต่ง  
- กระบวนการจัดและตกแต่ง  
-การจัดและตกแต่งห้องนอน 
ห้องรับแขก ห้องน้ า ห้องครัว 

ประเด็นการประเมิน (งานบ้าน) 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้นแต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

งานบ้าน 
๖ ชั่วโมง 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยท า
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ 

   
 
 

 

-การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

-การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

การเย็บกระดมุและรังดุม  
-การเย็บกระดุมแบบธรรมดา หรือ
แบบไม่มีก้าน  
- การเย็บกระดุมแบบมีก้าน  
- การเย็บกระดุมแป้น  
- การเย็บรังดมุ 

ประเด็นการประเมิน (เสื้อผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย ๑) 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้นแต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

๑ 
๔  ชั่วโมง 

-ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยท า
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

การเย็บกระดมุและรังดุม  
-การเย็บกระดุมแบบธรรมดา หรือ
แบบไม่มีก้าน  
- การเย็บกระดุมแบบมีก้าน  
- การเย็บกระดุมแป้น  
- การเย็บรังดมุ 

ประเด็นการประเมิน (เสื้อผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย ๒) 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้นแต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

๒ 
๔  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

   
 

 

-การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง 
อาหาร  
- การเตรยีมอาหาร  
- วิธีการประกอบอาหาร  
- การจัดอาหาร  
-การตกแต่งอาหารการบริการ
อาหาร 
 - ความหมายของการบริการ 
 - การบริการอาหารในครอบครัว 
 -การบริการอาหารในการจดัเลี้ยง 
รูปแบบต่าง ๆ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้นแต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

อาหารและ
โภชนาการ 
๗ ชั่วโมง 

-ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยท า
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การงานอาชีพ    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน ง ๑. ๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้      มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

    

-การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 

  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

ก า ร แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตร  
- ความหมายของการแปรรูป  
- ประโยชน์ของการแปรรูปการ
จัด สวนในภาชนะ 
 - ความหมายของการจัดสวน 
 - ประเภทของการจัดสวน 
 - พรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ จัดสวนในภาชนะ  
- ขั้นตอนการจัดสวน  
- การดูแลรักษา 
 - การน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

งานเกษตร 
๕  ชั่วโมง 

-ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยท า
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

    

-การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์  
- ความหมายของงานประดิษฐ์ – 
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
 - คุณสมบัติที่ดีของนักประดิษฐ์ 
 - ประเภทของงานประดิษฐ์ 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน ท้องถิ่น 
 - กระบอกไม้ไผ่ใส่เครื่องเขียน 
 – สมุดท ามือ 
 - ที่รองของร้อนจากใบตาล การ
ประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุ ใน
ท้องถิ่น 
 - ตุ๊กตากิ่งไม้  
- ดอกมะลิจากกระดาษสา  
- ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

งานประดิษฐ์ ๑ 
 ๕  ชั่วโมง 

-ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยท า
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

    

-การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 
 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างาน การ
ปฏิบัติงานตามทักษะ
กระบวนการท างานโดยท า
ตามล าดับขั้นตอนที่วางแผน 
กระบวนการกลุ่ม การเลือก
หัวหน้ากลุ่ม การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การ
ประเมินผลและปรับปรุงงาน 
การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

ความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์  
- ความหมายของงานประดิษฐ์ – 
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ 
 - คุณสมบัติที่ดีของนักประดิษฐ์ 
 - ประเภทของงานประดิษฐ์ 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน  
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุใน ท้องถิ่น 
 - กระบอกไม้ไผ่ใส่เครื่องเขียน 
 – สมุดท ามือ 
 - ที่รองของร้อนจากใบตาล การ
ประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุ ใน
ท้องถิ่น 
 - ตุ๊กตากิ่งไม้  
- ดอกมะลิจากกระดาษสา  
- ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

งานประดิษฐ์ ๒ 
 ๕  ชั่วโมง 

-ขั้นตอนการท างานเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานโดยท า
ตามข้ันตอนที่วางแผนไว้ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

    

-การแก้ปัญหาในการท างาน
เพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ 

 
 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี 
                                                                  ต่ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ม.๒/1 ม.๒/๒ ม.๒/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- แนวทางการเลือกอาชีพและ
ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

แนวทางการเลือกอาชีพ  
- กระบวนการตัดสินใจเลือก อาชีพ
ความส าคัญของการสร้าง อาชีพ 
 - การเตรียมความพร้อมเพื่อ สร้าง
ง า น อ า ชี พ เ จ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ ก า ร 
ประกอบอาชีพ 
 - ความหมายของเจตคติที่ดี  
- คุณธรรม จริยธรรมและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ 
ประกอบอาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การอาชีพ 
๕  ชั่วโมง 

-แนวทางการเลือกอาชีพ 
 

-เจตคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพ 

-ความส าคัญของการสร้าง
อาชีพ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  การ
ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร 

การจัดและตกแต่งบ้าน  
- ความหมายและ ความส าคัญ  
- หลักการจัดและตกแต่งบ้าน  
- ของตกแต่งบ้าน การดูแลรักษา
และตกแต่งสวน  
- ความส าคัญของการดูแล  
- การดูแลรักษาสวน 
 - การตกแต่งสวน 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

งานบ้าน 
 ๔ ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม ท า
ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  การ
ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร 

ความส าคัญของการตกแต่งเสื้อผ้า 
และเครื่องแต่งกาย การปักผ้าด้วย
มือ 
 - ประเภทของการปักผ้า  
- วัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปักผ้าด้วย
มือ  
- ลายปักพ้ืนฐาน  
- เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ 
 - ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ 
 - การประยุกต์ความรู้เรื่อง การปัก
ผ้ามาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

เสื้อผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย ๑ 
๖ ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม ท า
ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  การ
ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร 

ความส าคัญของการตกแต่งเสื้อผ้า 
และเครื่องแต่งกาย การปักผ้าด้วย
มือ 
 - ประเภทของการปักผ้า  
- วัดสุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปักผ้าด้วย
มือ 
 - ลายปักพ้ืนฐาน 
 - เทคนิคการปักผ้าด้วยมือ  
- ขั้นตอนการปักผ้าด้วยมือ  
- การประยุกต์ความรู้เรื่อง การปัก
ผ้ามาใช้ในการตกแต่งเสื้อผ้า 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

เสื้อผ้าและเคร่ือง
แต่งกาย ๒ 
๖ ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม ท า
ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
 

  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  การ
ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร 

การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง 
และบริการเครื่องดื่ม  
- ความหมายของเครื่องดื่ม 
 - ประเภทของเครื่องดื่ม  
- ความส าคัญและประโยชน์ ของ
เครื่องดื่ม 
 - หลักการเตรียม ประกอบ จัด 
ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม 
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่งและ บริการ
เครื่องดื่ม  
- ขั้นตอนการเตรียม ประกอบ จัด 
ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

อาหารและ
โภชนาการ 
๔ ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม ท า
ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  การ
ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร 

การเลี้ยงสัตว์  
- ความเป็นมาของการเลี้ยงสัตว์ 
 - ความส าคัญของการเลี้ยงสัตว ์ 
- ประเภทของสัตว์ที่นิยมเลี้ยง 
- ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์เพื่อ จ าหน่าย 
การเลี้ยงไก่ไข่ 
- ประวัติความเป็นมา  
- พันธุ์ไก่ไข ่
 - วัสดุอุปกรณ์  
- โรงเรือนไก่ไข่  
- อาหารไก่ไข่  
- การเลี้ยงดูไก่ไข่ การเลี้ยงปลานิล 
 - รูปร่างและลักษณะนิสัย  
- ประวัติความเป็นมา 
 - วิธีการเลี้ยง  
- การเลี้ยงปลาในกระชัง 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

งานเกษตร 
๖  ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม ท า
ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การเตรียม 
ประกอบ จัดตกแต่ง และการ
ให้บริการเครื่องดื่ม  การ
ติดต่อสื่อสาร องค์ประกอบ 
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร 

การประดิษฐ์ของใช้ของ ตกแต่งจาก
วัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น  
- วัสดุในโรงเรียนและวัสดุใน 
ท้องถิ่น  
- แนวทางการประดิษฐ์ของใช้ ของ
ตกแต่งจากวัสดุในโรงเรียน และ
ท้องถิ่น  
- การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่ง 
จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

งานประดิษฐ์ 
๖  ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม ท า
ให้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
 

  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- พัฒนาการท างาน
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน การจัดและการตกแต่ง
บ้าน อาคารสถานที่ การ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม  
การติดต่อสื่อสาร 
องค์ประกอบ ประโยชน์ของ
การติดต่อสื่อสาร 

การติดต่อสื่อสารและใช้บริการ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  
- การติดต่อสื่อสาร  
 การใช้บริการกับหน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

งานธุรกิจ 
๖  ชั่วโมง 

-ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด 
และตกแต่งบ้าน ท าให้สามารถ
ใช้ทักษะในการจัดตกแต่งบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
เตรียม ประกอบ จัดตกแต่ง 
และการให้บริการเครื่องดื่ม 
ท าให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
-ความเข้าใจเรื่อง การติดต่อสื่อ   
องค์ประกอบประโยชน์  และ
สามารถน าเอาความรู้ไปใช้
บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

    

 
 

 
 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี 
                                                                  ต่ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ม.๒/1 ม.๒/๒ ม.๒/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- การจัดประสบการณ์อาชีพ 
สถานการณ์แรงงาน ความรู้ 
ความสามารถของตนเอง
ผลตอบแทนในอาชีพ การ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

การจัดประสบการณ์อาชีพ 
 – สถานการณ์แรงงาน 
 - ประกาศรับสมัครงาน  
- ความรู้ความสามารถของ ตนเอง 
การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  
- การหางาน  
- คุณสมบัติที่จ าเป็น ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการประกอบ อาชีพ  
- ทักษะกระบวนการท างาน 
 - ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา  
- ทักษะการท างานร่วมกัน  
- ทักษะการแสวงหาความรู้ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การอาชีพ 
๔ ชั่วโมง 

 -การจัดประสบการณ์อาชีพ 
สถานการณ์แรงงาน ประกาศ
รับสมัครงาน ความรู้
ความสามารถของตนเอง 
ผลตอบแทน 

- การหางาน คุณสมบัติที่
จ าเป็น 
- ทักษะกระบวนการ ท างาน 
ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา
ทักษะการท างานร่วมกันทักษะ
การแสวงหาความรู้ 
ทักษะการจัดการ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประบวนการ
กลุ่มในการท างาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง และมีจิต
ส านักในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

- ความหมายและความส าคัญของ 
การดูแลเสื้อผ้า  
- ประเภทของเสื้อผ้า  
- หลักการดูแลเสื้อผ้า  
- วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ 
ดูแลเสื้อผ้า 
 - วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่างๆ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การดูแลเสื้อผ้า 
๖  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการท างาน ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

-การท างานร่วมกัน เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณธรรม 
-ทักษะการจัดการ เป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประบวนการ
กลุ่มในการท างาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง และมีจิต
ส านักในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

- ความหมายและความส าคัญของ 
อาหารประเภทส ารับ 
 –หลักการเตรียม ประกอบ จัด 
ตกแต่งอาหารประเภทส ารับ  
- อาหารส ารับภาคกลาง  
- อาหารส ารับภาคเหนือ  
- อาหารส ารับภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ 
 - อาหารส ารับภาคใต้ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

อาหารประเภท
ส ารับ 

๖  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการท างาน ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

-การท างานร่วมกัน เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณธรรม 
-ทักษะการจัดการ เป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประบวนการ
กลุ่มในการท างาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง และมีจิต
ส านักในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การประดิษฐ์
บรรจุผลิตภัณฑ์

จากวัสดุ
ธรรมชาติ 
๔  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการท างาน ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

-การท างานร่วมกัน เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณธรรม 
-ทักษะการจัดการ เป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประบวนการ
กลุ่มในการท างาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง และมีจิต
ส านักในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

- ความหมายและประโยชน์ของการ 
ติดตั้งและประกอบผลิตภณัฑ ์ 
-องค์ประกอบส าคัญในการตดิตั้ง 
และประกอบผลิตภัณฑ ์ 
-ความปลอดภัยในการตดิตั้งและ 
ประกอบผลิตภัณฑ ์ 
- วิธีการติดตั้งและประกอบผลิต 
ภัณฑ ์

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การติดตั้งและ
ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ 
๔  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการท างาน ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

-การท างานร่วมกัน เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณธรรม 
-ทักษะการจัดการ เป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประบวนการ
กลุ่มในการท างาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง และมีจิต
ส านักในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

- ประวัติความเป็นมาของการ ขยาย
พันธ์พืช  
- ความหมายและความส าคัญของ 
การขยายพันธ์พืช 
 - ประเภทของการขายพันธ์พืช 
และหลักการขยายพันธ์พืช  
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและ วิธีการ
ขยายพันธ์พืช 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การขยายพันธุ์
พืช ๑ 

๖  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการท างาน ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

-การท างานร่วมกัน เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณธรรม 
-ทักษะการจัดการ เป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- กระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ใช้ประบวนการ
กลุ่มในการท างาน มีทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาและ
ทักษะการจัดการ มีลักษณะ
นิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง และมีจิต
ส านักในการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า  

- ประวัติความเป็นมาของการ ขยาย
พันธ์พืช  
- ความหมายและความส าคัญของ 
การขยายพันธ์พืช 
 - ประเภทของการขายพันธ์พืช 
และหลักการขยายพันธ์พืช  
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและ วิธีการ
ขยายพันธ์พืช 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 
 

การขยายพันธุ์
พืช ๒ 

๖  ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้            มาตรฐาน  ง ๑.๑  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการ แก้ปัญหา ทักษะ 
                                                               การท างานร่วมกัน และทักษะ การแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึก ใน           
                                                                  การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว  
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๑.๑  ตัวชี้วัด  ม.1/1 ม.1/๒ ม.1/๓ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นการปฏิบัติ
โดยใช้กระบวนการท างาน ซึ่งมี
ล าดับขั้นตอนของการท าให้งาน
เสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

    

-การท างานร่วมกัน เป็นการ
สร้างให้ผู้เรียนสามารถท างาน
และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขและมีคุณธรรม 
-ทักษะการจัดการ เป็นการจัด
ระบบงานและระบบคนเพ่ือท า
ให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี 
                                                                  ต่ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ม.๒/1 ม.๒/๒ ม.๒/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- แนวทางการเลือกอาชีพ การ
มีเจตคติท่ีดีและเห็น
ความส าคัญของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางานท า 
คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมี
งานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพ และ
ประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ 
และประเมินทางเลือกใน  
การประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัด และ
ความสนใจ 

- ความหมายและความส าคัญของ 
ธุรกิจ  
- วัตถุประสงค์ของธุรกิจ  
- ประเภทของธุรกิจ 
 - องค์ประกอบของธุรกิจ  
- หน้าท่ีของธุรกิจ 
 - ประโยชน์ของธุรกิจ 
 - คุณลักษณะส าคัญของผู้ 
ประกอบการ  
- จรรยาบรรณในการประกอบ 
ธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

ธุรกิจเพื่อชีวิต 
๔ ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี 
                                                                  ต่ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ม.๒/1 ม.๒/๒ ม.๒/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง 
- สื่อ สิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    

แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 
- ความมั่นคง 
- การประเมินทางเลือก 
การประเมินทางเลือกอาชีพ 
- แนวทางประเมิน 
- รูปแบบการประเมิน 
- เกณฑ์การประเมิน 

 
  



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี 
                                                                  ต่ออาชีพ 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ม.๒/1 ม.๒/๒ ม.๒/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
- แนวทางการเลือกอาชีพ การ
มีเจตคติท่ีดีและเห็น
ความส าคัญของการประกอบ
อาชีพ วิธีการหางานท า 
คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมี
งานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่
อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการประกอบอาชีพ และ
ประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ 
และประเมินทางเลือกใน  
การประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัด และ
ความสนใจ 

ความส าคัญของอาชีพ  
แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

ประเด็นการประเมิน 
-กระบวนการท างาน ทักษะการท างาน 
บุคคลและกลุม่ 
-แบบการเรียนรู ้
เคร่ืองมือประเมิน 
- แบบประเมินการเรียนรู ้
- แบบประเมินคณุลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์การประเมิน(ระดับคะแนน) 
๑ = ช้ินงานไม่ครบถ้วน 
๒ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น
แต่ 
      ไม่ตรงตามจดุประสงค ์
๓ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
       ตรงจุดประสงค ์
๔ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 
๕ = ช้ินงานมีความถูกต้อง ครบถว้น  
      ตรงตามจุดประสงค์และมีการ 
      สร้างสรรคผ์ลงาน 

กระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการการแสวงหาความรู้ 
ทักษะการท างานร่วมกัน 
ทักษะการจัดการ 
 

สู่โลกอาชีพ 
๔ ชั่วโมง 

 



 

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มาตรฐานการเรียนรู้                 มาตรฐาน ง ๒.๑  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดี 
                                                                  ต่ออาชีพ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  มาตรฐาน  ง ๒.๑  ตัวชี้วัด  ม.๒/1 ม.๒/๒ ม.๒/๓  
สาระการเรียนรู้ 

สาระส าคัญ ชิ้นงาน/ภาระงาน ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วย/เวลา 
การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง 
- สื่อ สิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    

แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 
- ความมั่นคง 
- การประเมินทางเลือก 
การประเมินทางเลือกอาชีพ 
- แนวทางประเมิน 
- รูปแบบการประเมิน 
- เกณฑ์การประเมิน 

 
 

  

 



 

อภิธานศัพท์ 
สาระท่ี ๑  การด ารงชีวิตและครอบครัว 

กระบวนการกลุ่ม    
 กระบวนการในการท างานกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม การก าหนดเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน วางแผนการท างาน แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
 
การด ารงชีวิต    

เป็นการท างานในชีวิตประจ าวันเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วย งานบ้าน งาน
เกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอ่ืน ๆ 
 
การท างานเพื่อการด ารงชีวิต    
 เป็นการท างานที่ จ า เป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ในชีวิตประจ าวัน  ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว               
และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ  และภูมิใจใน
ผลส าเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
 
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการท างาน    
 ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา  รอบคอบ 
ปลอดภัย  คุ้มค่า ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือตนเอง ท างานบรรลุเป้าหมาย  ท างานถูกวิธี 
ท างานเป็นขั้นตอน ท างานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา     

เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน การสังเกต  การ
วิเคราะห์ การสร้างทางเลือก  และการประเมินทางเลือก 
 
ทักษะการจัดการ   
 ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ท างานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ท างาน  เป็นกลุ่ม) 
เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทักษะกระบวนการท างาน     
 การลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการท างาน   เป็นรายบุคคล 
และการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การวิเคราะห์งาน  การวางแผนในการ
ท างาน  การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการท างาน 
 
ทักษะการท างานร่วมกัน     
 การท างานเป็นกลุ่ม  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน  ได้ท างานอย่างมี
กระบวนการตามขั้นตอนการท างาน  และฝึกหลักการท างานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม  มีทักษะใน
การฟัง - พูด  มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน  สรุปผล  และน าเสนอรายงาน 
 
 
 



 

ทักษะการแสวงหาความรู้    
 วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา นั้น ๆ ได้แก่  
การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การส ารวจ และการบันทึก 
 

สาระท่ี 2 การอาชีพ 
การจ าลองอาชีพ   
 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดท าให้เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียน     มีทักษะ
การท างานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เช่น     การจัดนิทรรศการ 
บทบาทสมมติ  ฯลฯ 
 
การประเมินทางเลือกอาชีพ   

เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ความสามารถ ทัศนคติ ศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวโน้ม    ด้านอาชีพที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน  ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ   ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ  

 
การอาชีพ    
 เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม   และเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง  ในการประกอบอาชีพ 
 
ทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ   
 ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างาน
ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
 
ประสบการณ์ในอาชีพ     
 เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองถนัดและสนใจ 
 
สถานการณ์แรงงาน   

ประกอบด้วย การมีงานท า การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ที่ พช. ๐๒๒ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “รายชื่อโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความ
พร้อมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑”  ที่ให้โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรและ
โรงเรียนที่มีความพร้อมด าเนินการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จนครบทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นั้น   

ท าให้สถานศึกษาต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาขึ้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบัน และท าให้หลักสูตร
สถานศึกษามีความยืดหยุ่นต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกยุคข้อมูล
ข่าวสาร 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑.พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๓.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
๔.พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕.พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖.พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล   กรรมการ 
๗. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
๘. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๙. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๑. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 

 ๑๒. นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๔. พระวันชัย  ชยชโย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
   ( พระวิมลมุนี ) 

 ผู้จัดการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 



 

 

 
ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ที่  พช.๐๒๓ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์   ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิด
ประสิทธิผลต่อการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๙  จึงขอแต่งตั้งอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้ 
๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 

๑.๑ นางทิพวิมล    วรรณชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ นางสาวศิริพร   ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการ 
๑.๓ นายนพรัตน์   บุญตัน   อนุกรรมการ 

๒. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๒   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและฯ  ประกอบด้วย 
๒.๑ พระสุรินทร์   สุธีโร   ประธานอนุกรรมการ 
๒.๒ พระสันติ    สนฺตจิตฺโต  รองประธานอนุกรรมการ 
๒.๖ พระมนตรี    ปุญฺญกุสโล  อนุกรรมการ 
๒.๗ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๒.๘ นายเจษฎาภรณ์  ทาค าวงศ์  อนุกรรมการ 
๒.๙ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  อนุกรรมการ 
๒.๑๐ นายสุรชัย  เมฆสวรรค์บ ารุง  อนุกรรมการ 

๓. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๓   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
๓.๑ พระมหาสมพงษ์ สมว โส   ประธานอนุกรรมการ 
๓.๒ พระทนงวุฒิ  อชิโต   อนุกรรมการ 
๓.๓ พระสุชาติ  สุชาตธมฺโม  อนุกรรมการ 
๓.๔ พระวีรชาติ  วีรชาโต   อนุกรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  อนุกรรมการ 
๓.๖ นายภูชสิส์ไชย บงกชผ่องอ าไพ  อนุกรรมการ 
๓.๗ นายสาธิต  ชนะวรรณชน  อนุกรรมการ 

๔. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน  ประธานอนุกรรมการ 
๔.๒ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงค์ฯ  อนุกรรมการ 

 



 

๕. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท ์  ประธานอนุกรรมการ 
๕.๒ นางสาวลัดดา แซ่เฒ่า   อนุกรรมการ 

๖. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  ประธานอนุกรรมการ 
๖.๒ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค   อนุกรรมการ 

๗. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ-เทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
๗.๑ พระวันชัย  ชยชโย   ประธานอนุกรรมการ 
๗.๒ นายบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอ าไพ  อนุกรรมการ 

๘. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
๘.๑ พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม  ประธานอนุกรรมการ 
๘.๒ นางสาวสิริกร สามะบุตร  อนุกรรมการ 

๙. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๙ จัดท าการวัดประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย 
๙.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๓ พระปลัดเสาร์ค า   สุภภาโส   รองประธานอนุกรรมการ 
๙.๔ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   อนุกรรมการ 
๙.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
๙.๖ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม   อนุกรรมการ 
๙.๗ นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต   อนุกรรมการ 
๙.๘ นางสาวหฤทัย  มงคลเจริญสิน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๐. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๐ จัดท าการประเมินลักษณะอันพึงประสงค์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ      ประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ      รองประธานอนุกรรมการ 
๑๐.๓ พระสุรินทร์  สุธีโร      อนุกรรมการ 
๑๐.๔ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ     อนุกรรมการ 
๑๐.๕ พระวันชัย  ชยชโย      อนุกรรมการ 
๑๐.๖พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  หน.ฝ่ายบริหารวิชาการ อนุกรรมการ 
๑๐.๗ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  หน.ฝ่ายบริหารบุคคล  อนุกรรมการ 
๑๐.๘ พระอนุชิต  อธิปญฺโญ  หน.ฝ่ายบริหารงบประมาณ อนุกรรมการ 
๑๐.๙ พระมนตรี  ปุณฺญกุสโล  ฝ่ายกจิกรรม   อนุกรรมการ 
๑๐.๑๐ พระมหาสมพงษ์  สมว โส  หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๑ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  ฝ่ายกิจกรรม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๑ จัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์   ประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๒ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   รองประธานอนุกรรมการ 
๑๑.๓ พระสุรินทร์ สุธีโร   อนุกรรมการ 
๑๑.๔ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ   อนุกรรมการ 
๑๑.๕ พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ   อนุกรรมการ 
๑๑.๖ พระมนตรี   ปุญฺญกุสโล   อนุกรรมการเลขานุการ 
๑๑.๘ นายนพรัตน์ บุญตัน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 ๑๒.คณะอนุกรรมการชุดที่ ๑๒ จัดท าประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๒ พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๓ พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองประธานอนุกรรมการ 
  ๑๒.๔ พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๕ พระมหาสมพงษ์  สมว โส   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๖ พระสุรินทร์  สุธีโร    อนุกรรมการ 
  ๑๒.๗ นายนพรัตน์  บุญตัน   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๘ นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์   อนุกรรมการ 
  ๑๒.๙ นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ฯ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.๑๐ นางทิพวิมล     วรรณชัย   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๒.๑๑ นางสาวศิริพร ร่มต้นนุ่น  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

( พระวิมลมุนี ) 
ผู้จัดการ 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ค าสั่ง 

โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
ที่  พช.๐๒๔ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 
 เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ของโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์    ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ถูกต้องตามข้ันตอน  กระบวนการ
องค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและด าเนินไปในแนวเดียวกันทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  ๒๕๔๔ ข้อ ๕  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจช าระหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี ้

๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต  รองผู้อ านวยการ              รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสมพงษ์  สมว โส  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ   กรรมการ 
๕. พระอนุชิต  อธิปญฺโญ   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๖. พระสุรินทร์  สุธีโร   หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญผกา  ชัยพิกุสิต  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
๘. นายบุญเลิศ  ตระกูลรุ่งอ าไพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ  กรรมการ 
๙. นางสาวพิมพิไลย์  ปาละกวงค์ ฯ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กรรมการ 
๑๐. นางทิพวิมล  วรรณชัย  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการ 
๑๑. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ  กรรมการ 
๑๒.นายฐาปนา  ภัทรเมธีนนท์  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๑๓. พระสมุห์ติวานนท์ วิริยธมฺโม   หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 
( พระวิมลมุนี ) 

ผู้จัดการ 
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 

 
 

 



 



 



 



 



 



 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 


