
 ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus) 
1. รหัสวิชา  ง 21102 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1  
3. ชื่อวิชา  การงานอาชีพพ้ืนฐาน 
4. ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. ปีการศึกษา  2559 
7. ชื่อผู้สอน  อาจารย์วัชรี  พูลศรี 
8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
              วิเคราะห์ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขั้นตอน  
กระบวนการท างาน  การจัดการ  สามารถท างาน  ประเมินผลการท างาน  ศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว  งานท าความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน  การใช้ ดูแลรักษาเครื่องเรือนเครื่องใช้
และการประหยัดพลังงานในบ้าน  งานจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  งานเลือกและใช้เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส  งานท าความสะอาด ซ่อมแซม ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การเลือก
การเตรียมอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  การประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร  การเก็บ
รักษาอาหาร การถนอมอาหารในท้องถิ่น  การเลือกใช้ เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานบ้าน  
  ปฏิบัติงาน วิเคราะห์งาน การวางแผนการด าเนินงาน การปฏิบัติงาน  การประเมินและ
ปรับปรุงการท างานในงานบ้าน  การท างานในฐานะผู้น า/สมาชิกกลุ่ม และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
กลุ่ม  การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  การวิเคราะห์ปัญหา  
สาเหตุของปัญหาสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายในการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมและ
แก้ปัญหาตามแนวทางที่เลือก 
  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการท างานบ้าน มีความรับผิดชอบ ขยัน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดออม มุ่งมั่น อดทนท างานจนส าเร็จ  เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานอย่างมี
ความสุข   มีนิสัยรักการท างานด้วยความประณีต รอบคอบปลอดภัยและสะอาด 
12. รายละเอียดตัวชี้วัด 
     สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
                 มาตรฐาน ง1.1 เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 



     ตัวชี้วัด         ข้อที่ 1. วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
             ข้อที่ 2. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
              ข้อที่ 3. ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนฟังค าบรรยายจากครูผู้สอน 
  2. นักเรียนศึกษาค้นคว้าค้นคว้าจากเอกสาร คู่มือ อินเทอร์เน็ตและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์   
สัปดาห์

ที่ 
หน่วย 

การเรียนรู้ 
หัวข้อ การจัดกิจกรรม  

การเรียนรู้ 
จ านวน
คาบ 

1 -2 บ้านและชีวิต
ความเป็นอยู่ใน
บ้าน 
 

1. บทบาท หน้าที่และการดูแล
บริการ สมาชิกในครอบครัว 
 

- ศึกษาเอกสาร/อธิบาย 
/สรุป 
- แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
- กิจกรรม/ใบงาน 

2 

3 - 4  2. การวางแผนการท างานบ้าน 
 

- อธิบาย/ศึกษาเอกสาร 
- กิจกรรม/ใบงาน 

2 

5 - 8  3. การท าความสะอาดบ้าน  
 

- ศึกษาเอกสาร/สรุป 
- แบ่งกลุ่มปฏบิัติงาน 
- กิจกรรม/ใบงาน 

4 

9 - 10  4. การดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 

- อธิบาย/ศึกษาเอกสาร 
- กิจกรรม/ใบงาน 

2 

11 - 14  5. การจัดตกแต่งบ้านและ 
บริเวณบ้าน 

- ศึกษาเอกสาร 
- แบ่งกลุ่มปฏบิัติ/ 
สรุป/น าเสนอ 
- กิจกรรม/ใบงาน 

4 

15 - 16  สอบกลางภาค  2 
 

17 - 18 
 

เสื้อผ้าและเครื่อง 
แต่งกาย 

 

1. การเลือกและใช้เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย 

- ศึกษาเอกสาร/อธิบาย 
/สรุป 
- กิจกรรม/ใบงาน 

 

2 

 

19 - 22  
 

2. การดูแลท าความสะอาด
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

- ศึกษาเอกสาร/อธิบาย 
/สรุป 
- กิจกรรม/ใบงาน 

 

4 

 

23 - 28  
 

3. การซ่อมแซม ดัดแปลงเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย 

- อธิบาย/สรปุ 
- กิจกรรม/ใบงาน 
- ปฏิบัติ/สร้างชิ้นงาน 

 

6 



สัปดาห์
ที่ 

หน่วย 
การเรียนรู้ 

หัวข้อ การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

30 - 31 อาหารและ
โภชนาการ 

1. การบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหาร 

- ศึกษาเอกสาร/อธิบาย 
/สรุป 
- กิจกรรม/ใบงาน 

2 

32 - 33  2. อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้
ในการประกอบอาหาร 

- อธิบาย/สรปุ 
- กิจกรรม/ใบงาน 

2 

34 - 38  3. การประกอบ การจัดตกแต่ง 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

- อธิบาย/สรปุ 
- กิจกรรม/ใบงาน 
- ปฏิบัติงาน 

6 

39 - 40  สอบปลายภาค  2 
 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
     1. ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม ใบงาน   (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. ห้องสมุดในโรงเรียน 

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

                   (ลงชื่อ) 
                         (นางวัชรี  พูลศรี) 
                     ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
      
       (ลงชื่อ) 
            (นางจงรัก  เทศนา) 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................  
      
       (ลงชื่อ) 
        (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
       

(ลงชื่อ) 
        (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
 


