
ประมวลรายวิชา (Couse Syllabus) 

1. รหัสวิชา    ง 23101 

2. จ านวนหน่วยการเรียน    1.0 

3. ชื่อวิชา     การงานพื้นฐานอาชีพ 

4. ระดับชั้น    มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงสานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ปีการศึกษา     2559 

7. ชื่อผู้สอน     นายสุระ  งามข า 

8. เงื่อนไขรายวิชา    - 

9. สถานภาพของวิชา    วิชาพื้นฐาน 

10. จ านวนคาบ     สัปดาห์ 2 คาบ 

11. ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาค้นคว้าเพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะพ้ืนฐานและความสามารถเก่ียวกับความหมาย
และความส าคัญของงานช่าง ประเภทของงานช่าง หลักการ วิธีการ และข้ันตอนการท างานช่าง 
หลักการจัดการงานช่าง การประเมินผลการท างานช่าง วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง เครื่องหมายรับรอง
คุณภาพพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการท างานช่าง ความหมายและความส าคัญ
ของเครื่องมืองานช่าง ประเภทของเครื่องมืองานช่าง วิธีการใช้ และการเก็บบ ารุงรักษา หลักความ 
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง ความหมายและความส าคัญของการอ่านแบบและเขียนแบบ เครื่องมือ 
เขียนแบบ วิธีใช้และเก็บบ ารุงรักษา การอ่านแบบ การเขียนแบบภาพภาพฉายและภาพสามมิติ 
ความหมายและความส าคัญของการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน ประเภทของการซ่อมแซม 
และดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน การวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาและก าหนด 
แนวทางแก้ปัญหา ความหมายของการออกแบบและเทคโนโลยี 

 กระบวนการทางเทคโนโลยีกระบวนการผลิตโดยบูรณาการเทคโนโลยีที่ใช้ในท้องถิ่น 
ระดับของเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสะอาด การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน ความส าคัญของอาชีพงาน
ช่าง การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพงานช่างทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพงานช่าง การประเมินทางเลือกอาชีพงาน
ช่าง และโครงงานอาชีพทางช่าง 
 สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 



มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการ

ท างาน  ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการ

แสวงหาความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร

และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

 

12. ตัวช้ีวัด  ข้อที่  1.  อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

     2.  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

3.  อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัด
พลังงานทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 

12.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ และประเภทของงานช่าง  
2. บอกหลักการ ความส าคัญ และประเภทของงานช่าง  
3. มีทักษะการแสวงหาความรู้ในการท างาน  
4. มีทักษะกระบวนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
5.  บอกความหมายและความส าคัญของวัสดุและอุปกรณ์งานช่างได้  
6.  อธิบายประเภทของวัสดุและอุปกรณ์งานช่างได้  
7.  เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์งานช่างได้  
8. บอกความหมายและความส าคัญของเครื่องมือประเภทวัด และประเภทตอก  

 9. จัดเก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือประเภทวัดและประเภทตอกได้  
     10. บอกความหมายและความส าคัญของเครื่องมือประเภทตัด และประเภทไขและขัน  
     11. อธิบายประเภทของ เครื่องมือประเภทตัด และประเภทไขและขันได้  
     12. เลือกใช้เครื่องมือประเภทตัด และประเภทไขและขันได้  
     13. จัดเก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือประเภทตัด และประเภทไขและขันได้  
  14. บอกความหมายและความส าคัญของเครื่องมือประเภทเจาะและจับยึด  
  15. เลือกใช้เครื่องมือประเภทเจาะและจับยึดได้  
  16. จัดเก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือประเภทเจาะและจับยึดได้  
  17. บอกความหมายและความส าคัญของเครื่องมือประเภทไสและตกแต่ง  
  18. เลือกใช้เครื่องมือประเภทไสและตกแต่งได้  
  19. จัดเก็บและบ ารุงรักษาเครื่องมือประเภทวไสและตกแต่งได้  



20. บอกความหมายและความส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา 
21. อธิบายหลักการการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา  
22. วิเคราะห์งาน วางแผนการท างาน ปฏิบัติงานตามแผน ประเมินผลการท างาน และ

ปรับปรุงการท างาน  
23. มุ่งม่ันท างานจนส าเร็จ เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานอย่างมีความสุข และมีนิสัยการ

ท างานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และสะอาด   
24. อธิบายความส าคัญของการสร้างอาชีพได้มี 

 

 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนฟังครูอภิปราย ถึงประโยชน์และความส าคัญของงานช่าง และสาธิตการใช้และ
การบ ารุงรักษา เครื่องมืองานช่าง 

 2. แบ่งกลุ่ม นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้แล้วบันทึก อภิปราย และน าเสนอ แสดง
ความคิดเห็น  สรุปร่วมกัน 

 3. นักเรียนฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมืองานช่าง  

 

14.หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน เดือน ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

เวลา 
ช.ม. 

 งานช่างในบ้าน 

 
1.งานช่างกับการด ารงชีวิต 
2.วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง 
3. เครื่องมืองานช่าง 
4. การอ่านแบบและเขียน

แบบเบื้องต้น 
5. หลักการซ่อมแซมและ

ดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน
อย่างปลอดภัย 

 28 



6. พลังงาน ทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในการท างานช่าง 
7. แก้ปัญหาอย่างการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้เพื่อสร้างสรรค์ 

 

 
 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ 
(วัน เดือน ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(โดยสังเขป) 

เวลา 
ช.ม. 

 การออกแบบ
และเทคโนโลยี
งานช่าง 

1. การออกแบบ 
2. กระบวนการ เทคโนโลยี 
3. เทคโนโลย ี
4. เทคโนโลยีสะอาด 
5.  การเลือกใช้พลังงาน

หมุนเวียน 
6.ความคิดสร้างสรรค์ 

 8 

 การอาชีพงาน
ช่าง 

1. การสร้างอาชีพ 
2. แนวทางการเลือกอาชีพ

งานช่าง 
3. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

งานช่าง 
4. ทักษะที่จ าเป็นต่อการ

ประกอบอาชีพงานช่าง 

 8 



5. การหางาน 
6. แนวทางการประเมิน

ทางเลือกอาชีพ 
7. โครงงานอาชีพงานช่าง 

 

15. การวัดผลและประเมินผล (100  คะแนน) 

 1) ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม (30 คะแนน) 

 2) ประเมินจากความร่วมมือในการท ากิจกรรม (10 คะแนน) 

 3) ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยม (10 คะแนน) 

 4) จากผลสอบ   (50 คะแนน) 

     สอบกลางภาค    (30  คะแนน) 

     สอบปลายภาค (20  คะแนน) 

 

 

16. แหล่งเรียนรู้ 

 1. ห้องสมุดโรงเรียน 

 2. ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต 

 

       (ลงชื่อ) 

        นายสุระ  งามข า 

 ความเห็นของหัวหน้ากลุม่สาระ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       (ลงช่ือ) 

        (นางจงรัก  เทศนา) 



  

 

 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       (ลงช่ือ) 

        (นางวชิราภรณ์  รตันะวงศ์ไชย)  

  

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       (ลงช่ือ) 

        (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 

 


