
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ง 33101   ชื่อรำยวิชำ  กำรงำนอำชีพ  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
เวลำ 20 ชัว่โมง/ภำคเรียน           จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต                    ภำคเรียนที่ 1 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ  

  ศึกษาความหมายและความส าคัญของงานช่าง ลักษณะและกระบวนการท างานช่าง ทักษะ
กระบวนการในการท างานช่าง  ประเภทและการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง  รวมถึงความส าคัญ 
ประเภท วิธีการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่าง ตลอดจนความปลอดภัยในการท างาน  มีความรู้
ด้านการอ่านแบบและการเขียนแบบ ความส าคัญและประเภทของพลังงาน พลังงานทดแทน วิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เข้าใจความหมายความส าคัญ  ระบบ  กระบวนการของเทคโนโลยีและการเลือกใช้ 
เทคโนโลยี เทคโนโลยสีะอาด  ตลอดจนหลักการออกแบบพ้ืนฐานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของงานอาชีพช่าง  แนวทางในการเข้าสู่อาชีพ  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
รวมถึงความหมาย  ความส าคัญ และประเภทของโครงงาน  เห็นประโยชน์ของคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                                           
 มีทักษะการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่างอย่างปลอดภัย  มีความสามารถในการ
อ่านแบบ  เขียนแบบภาพฉายและภาพ 3 มิติ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ กระบวนการท างาน การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ  ตลอดจนปฏิบัติการจัดท าโครงงานอาชีพ
งานช่างได้                                                                                                            
 เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม  เจตคติ  ค่านิยม และมีคุณลักษณะนิสัยในการท างานที่
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  เสียสละ  มุ่งม่ันในการท างาน  ใผ่รู้ใฝ่เรียน  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

รหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด                                                                                              
 ง 1.1   (1)  (5)                                                                                                
 ง 2.1   (2)  (5)                                                                                            
 ง 4.1   (1)  (2)  (3)   (4)     

รวม   8  ตัวชีว้ัด      

        

 



โครงสร้ำงรำยวิชำ 
รหัสวิชำ ง 33101   ชื่อรำยวิชำ  กำรงำนอำชีพ  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
เวลำ 20 ชั่วโมง/ภำคเรียน           จ ำนวน  0.5  หน่วยกิต                    ภำคเรียนที่ 1 

อัตรำส่วนคะแนน ระหว่ำงภำค/ปี 80 คะแนน : ปลำยภำค/ปี 20 คะแนน 
หน่วยที่  ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู้ 
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา คะแนน 

1 งานช่าง  
ในบ้าน 

     

มาตรฐาน ง 1.1 
(1)  (5)                                                                                                 
  

   

1. งานช่างกับการด ารงชีวิต 
2. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
งานช่าง 
3. วิธีใช้เครื่องมือช่างในการ
ท างานอย่างปลอดภัย 
4. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

2 10 

2 เทคโนโลยีและ
การออกแบบ 

 

มาตรฐาน ง 2.1 
 (2) (5)  

 

1. ปัจจัย ความส าคัญ ประโยชน์
ของการออกแบบ 
2. หลักการ ประเภท ลักษณะ
ของออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. คุณสมบัติของผู้ออกแบบที่ดี 
4. มิติของการออกแบบ 

6 20 

สอบกลางภาค 1 20 
3 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 

 (1), (2), (3) (4) 
 

1. การเลือกใช้เทคโนโลยีกับ
อาชีพ 
2. คุณลักษณะที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
3. การคิดหัวข้อและการวางแผน 
เพ่ือท าโครงงาน 
4. โครงงานอาชีพงานช่าง 

10 30 

สอบปลายภาค 1 20 
รวมทัง้ภาคเรียน 20 100 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประมวลรำยวิชำ  (Course Syllabus) 

1. รหัสวิชา  ง 33101 

2. จ านวนหน่วยการเรียน 0.5  
3. ช่ือวิชา  การงานอาชีพพ้ืนฐาน 

4. ระดับช้ัน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู ้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

6. ปีการศึกษา  2559 

7. ช่ือผู้สอน  อาจารย์รังสรรค์  พูลศร ี

8. เง่ือนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา วิชาพื้นฐาน 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห ์ 1 คาบ : สัปดาห ์

11. ค าอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาความหมายและความส าคัญของงานช่าง ลักษณะและกระบวนการท างานช่าง ทักษะ
กระบวนการในการท างานช่าง  ประเภทและการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์งานช่าง  รวมถึงความส าคัญ 
ประเภท วิธีการใช้ การบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่าง ตลอดจนความปลอดภัยในการท างาน  มีความรู้
ด้านการอ่านแบบและการเขียนแบบ ความส าคัญและประเภทของพลังงาน พลังงานทดแทน วิเคราะห์
ปัญหาสิ่งแวดล้อม เข้าใจความหมายความส าคัญ  ระบบ  กระบวนการของเทคโนโลยีและการเลือกใช้ 
เทคโนโลยี เทคโนโลยสีะอาด  ตลอดจนหลักการออกแบบพ้ืนฐานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ประเภทของงานอาชีพช่าง  แนวทางในการเข้าสู่อาชีพ  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
รวมถึงความหมาย  ความส าคัญ และประเภทของโครงงาน  เห็นประโยชน์ของคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                                                                           
 มีทักษะการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมืองานช่างอย่างปลอดภัย  มีความสามารถในการ
อ่านแบบ  เขียนแบบภาพฉายและภาพ 3 มิติ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ กระบวนการท างาน การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการจัดการ  ตลอดจนปฏิบัติการจัดท าโครงงานอาชีพ
งานช่างได้                                                                                                            
 เพ่ือให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม  เจตคติ  ค่านิยม และมีคุณลักษณะนิสัยในการท างานที่
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  เสียสละ  มุ่งม่ันในการท างาน  ใผ่รู้ใฝ่เรียน  มีจิตสาธารณะและมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความคิดสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต
และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 



12. รายละเอียดและตัวชี้วัด                                                                                              
 ง 1.1   (1)  (5)                                                                                                
 ง 2.1   (2)  (5)                                                                                            
 ง 4.1   (1)  (2)  (3)   (4)                                                                           
 รวม   8  ตัวชีว้ัด                                                                                       . 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้                                                                                  
 1. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 
  2. นักเรียนศึกษาค้นคว้าค้นคว้าจากเอกสาร ต ารา คู่มือ สื่อวีดีทัศน ์อินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์   
สัปดำห์

ที่ 
หน่วย 

กำรเรียนรู้ 
หัวข้อ กำรจัดกิจกรรม

กำรเรียนรู้ 
จ ำนวนคำบ 

 งานช่าง ในบ้าน 
 

1. งานช่างกับการด ารงชีวิต 
2. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 
งานช่าง 
3. วิธีใช้เครื่องมือช่างในการ
ท างานอย่างปลอดภัย 
4. พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 2 

 เทคโนโลยีและ
การออกแบบ 
 

1. ปัจจัย ความส าคัญ ประโยชน์
ของการออกแบบ 
2. หลักการ ประเภท ลักษณะ
ของออกแบบผลิตภัณฑ์ 
3. คุณสมบัติของผู้ออกแบบที่ดี 
4. มิติของการออกแบบ 

 6 

 การอาชีพ 1. การเลือกใช้เทคโนโลยีกับ
อาชีพ 
2. คุณลักษณะที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
3. การคิดหัวข้อและการวางแผน 
เพ่ือท าโครงงาน 
4. โครงงานอาชีพงานช่าง 

 10 



15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
     1. ประเมินจากการท าชิ้นงาน  (30 คะแนน) 
     2. ประเมินจากการร่วมมือในการท ากิจกรรม (10 คะแนน) 
     3. ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่นักเรียนแสดงออกตลอดการเรียน  เช่น การเข้าเรียน   
ความตั้งใจเรียน     (10 คะแนน) 
     4. จากผลการสอบ   (50 คะแนน) 
         สอบกลางภาค    (30 คะแนน) 
         สอบปลายภาค   (20 คะแนน) 
16. แหล่งการเรียนรู้ 

                      1. จากการฟังค าบรรยาย 
               2. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่าง ๆ  
               3. ห้องสมุดโรงเรียน 
                   (ลงชื่อ) ร.ต. 
                         (รังสรรค์  พูลศรี) 
                     ผู้จัดท า 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ................................... 
      

       (ลงชื่อ) 
            (นางจงรัก  เทศนา) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................. ...............................................................................................  
      

       (ลงชื่อ) 
        (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
...................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
       

(ลงชื่อ) 
        (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


