กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 28 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
EP.ตรงกับ
จำนวน
สอนครั้งที่1
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี
เรื่องที่สอน
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ชั่วโมง
ภาค
1/2562
1
7 ธ.ค.63
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
EP.1
1. คลิปทักษะการะบวนการทำงาน
12.30-13.30 น.
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
2. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การทำงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
เพื่อการดำรงชีวิตที่มี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง แผนภาพ
เรื่อง การทำงาน
ความคิดการทำงานเพื่อ
เพื่อการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิต
4. อุปกรณ์ในการทำแผนภาพ
ความคิด
กระดาษ A4 สีเมจิก
2
7 ธ.ค.63
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
EP.2
1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้
13.30-14.30 น.
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงานเพื่อ
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
การดำรงชีวิต
ในการทำงานอย่างคุ้มค่า (7R)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง หลักการใช้
เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
ในการทำงานอย่างคุ้มค่า (7R)
อย่างคุ้มค่า
3. อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์
4. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในการทำงานอย่างคุ้มค่า (5ส)

จำนวน
ชั่วโมง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่องที่สอน

3

14 ธ.ค.63
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ประเภทงานเพื่อการ
ดำรงชีวิต

4

14 ธ.ค.63
13.30-14.30 น.

1

5

21 ธ.ค.63
12.30-13.30 น.

1

6

21 ธ.ค.63
13.30-14.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การวิเคราะห์
และการวางแผนทำงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การปฏิบัติงาน
และการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
อย่างมีคุณภาพ (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่องเก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง การปฏิบัติงานและ
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
อย่างมีคุณภาพ (2)

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.3
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง ประเภทงาน
เพื่อการดำรงชีวิต ที่ว่าด้วย งานบ้าน
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง ประเภทงานเพื่อ
การดำรงชีวิต
3. คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ
EP.4

1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่องการวิเคราะห์
งานและการวางแผนทำงาน
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์
และการวางแผนทำงานเพื่อ
การดำรงชีวิต

EP.5

สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับงานบ้าน
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
รายละเอียดตามแผนงานของผู้เรียน
ที่วางแผนไว้

EP.6

1.วัสดุ อุปกรณ์ในการทำงานของ
นักเรียนแต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับงานบ้าน
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
รายละเอียดตามแผนงานของผู้เรียน
ที่วางแผนไว้

จำนวน
ชั่วโมง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

7

28 ธ.ค.63
12.30-13.30 น.

1

8

28 ธ.ค.63
13.30-14.30 น.

1

9

4 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

10

4 ม.ค. 64
13.30-14.30 น.

1

11

11 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง การจัดทำเอกสารนำเสนอ
ผลงานอย่างมีคุณภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน
เพื่อการดำรงชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง การนำเสนอผลงานเพื่อ
การดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมาย ประโยชน์
จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง
การเขียนผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.7
1. แผนงาน และ บันทึกสรุปผล
การทำงานของนักเรียน ภาพถ่าย
การทำงานตามขั้นตอน
ของแต่ละกลุ่ม

EP.8

EP.9

1.ผลงานสำเร็จของนักเรียน
ซึ่งจัดในรูปของนิทรรศการ
2.วัสดุ อุปกรณ์ ในการนำเสนองาน
เช่น คอมพิวเตอร์
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของการปฏิบัติงาน
1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย
ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
2. สื่ออินเทอร์เน็ต
จากโทรศัพท์มือถือ

EP.10

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ขั้นตอน
การจัดการทางธุรกิจ

EP.11

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การเขียนผัง
ธุรกิจ 9 ขั้นตอน

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.12
1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง เป้าหมาย
ในการทำธุรกิจ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

12

11 ม.ค. 64
13.30-14.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง เป้าหมายในการทำธุรกิจ

13

18 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ช่องทางการจำหน่าย

EP.13

1.ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง ช่องทางการ
จัดจำหน่าย

14

18 ม.ค. 64
13.30-14.30 น.

1

EP.14

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง
การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า

15

25 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์
กับลูกค้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ความคุ้มค่าในการทำธุรกิจ

EP.15

1.ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง ความคุ้มค่า
ทางธุรกิจ

16

25 ม.ค. 64
13.30-14.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การเขียนแผนภาพ
ความคิด ผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
(1)

EP.16

1.ตัวอย่างคลิป V.D.O รายการ
อายุน้อยร้อยล้าน
อายุน้อยร้อยล้าน
Littlebunnystores – YouTube
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8qdAFUS4tPM
2. กระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่
1 แผ่น
3. ดินสอ ยางลบ สีไม้

จำนวน
ชั่วโมง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่องที่สอน

17

1 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง การเขียนแผนภาพ
ความคิด ผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
(2)

18

1 ก.พ. 64
13.30-14.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง การนำเสนอแผนภาพ
ความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.17
1. ตัวอย่างคลิป V.D.O
รายการ อายุน้อยร้อยล้าน
อายุน้อยร้อยล้าน
Littlebunnystores - YouTub
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8qdAFUS4tPM
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jv7c78vd_cI
2. กระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่
1 แผ่น
3. ดินสอ ยางลบ สีไม้
EP.18
1. แผนภาพความคิดผังธุรกิจ
9 ขั้นตอนของธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.19
1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง จรรยาบรรณ
และคุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

19

8 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง จรรยาบรรณและ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจ

20

8 ก.พ. 64
13.30-14.30 น.

1

EP.20

1. ชุดคำถาม

21

15 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ
และประเภทอาชีพ

EP.21

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย
ความสำคัญ และประเภทอาชีพ

22

15 ก.พ. 64
13.30-14.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ลักษณะอาชีพบุคลิกภาพ

EP.22

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การวิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.23
1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง บุคลิกภาพกับ
งานอาชีพ
2. เว็บไซต์ข้อมูลด้านอาชีพ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

23

22 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ

24

22 ก.พ. 64
13.30-14.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน

EP.24

1. ใบความรู้ที่ 7
เรื่อง ผลการทดสอบบุคลิก
ด้านอาชีพ
2. ใบงานที่ 7 เรื่อง บุคลิก
ด้านอาชีพของฉัน

25

1 มี.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพ
ของฉัน

EP.25

26

1 มี.ค. 64
13.30-14.30 น.

1

EP.26

27

8 มี.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การประเมินทางเลือก
อาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง แนวโน้มอนาคตแรงงาน
ประเทศไทย 4.0

1. ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทาง
เข้าสู่อาชีพของฉัน
2. คลิป VDO 34 บุคิกภาพ
กับการเลือกอาชีพ
http://youtube.com/watch?v=
YuCQLbASh64
3. ใบงานที่ 8 เรื่อง แนวทาง
เข้าสู่อาชีพของฉัน
1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมิน
ทางเลือกอาชีพ
2. ใบงานที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์
อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันโดยใช้ SWOT

EP.27

1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมิน
ทางเลือกอาชีพ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

28

8 มี.ค. 64
13.30-14.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง
1

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง เปิดโลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การหางานหรือตำแหน่ง
ที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่1
สิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียม
ภาค
1/2562
EP.28
1. ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การหางาน
หรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
2. ใบงานที่ 12 เรื่อง อภิปรายการ
หางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
จากสื่อต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
3. ใบงานที่ 13 เรื่องการเขียนใบ
สมัครงาน

