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คำนำ
ด้วยพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมุ่งหมายให้การศึกษาบ่มเพาะ
สมรรถนะให้แก่ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการให้กับคนไทย อันได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง ๓) มีอาชีพ มีงานทำ ๔) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และพระราชปณิธาน
ใน การสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอด โครงการในพระราชดำริของพระราชบิดา จึงทรงพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม หรือ NEW DLTV ในทุกด้านอาทิ ระบบออกอากาศ อุปกรณ์เทคโนโลยี บุคลากรและกระบวนการจัด
การศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจำนวน ๑๕ ช่องสัญญาณ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และ
ผู้สนใจทั่วประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งปัญญามีจิตอาสาในการสรรค์สร้างและพัฒนาประเทศให้มั่นคง
การสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นี ้ เป็ น การสอนออกอากาศในแนวใหม่ บั น ทึ ก เทปการสอนจากห้ อ งเรี ย นต้ น ทางของโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครูปลายทางสามารถดูเทปการสอนผ่านทางเว็ปไซต์ www.dltv.ac.th และ Application
on mobile DLTVของมูลนิธิ และมีคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่ง
ครูปลายทางสามารถปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับชุมชน ท้องถิ่น วัฒนธรรมและบริบทของแต่ละโรงเรียน
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น ภาคเรี ย นที ่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ได้ ร ั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะทำงาน ประกอบด้ ว ย สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศึกษานิเทศก์ และครูผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งครูปลายทางใช้ในการเตรียมการสอนล่วงหน้า
รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งเสริมการเรียน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เกิด
ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กต่อไป
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นพัฒนายกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม เพื ่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยและยกระดั บคุ ณภาพของคนไทยให้ เข้ มแข็ ง
สมดัง พระราชปณิธาน “...การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ...” ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บทนำ
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ครูสอนไม่ครบชั้น โดยจัดการเรียนการสอนของครูห้องเรียนต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ไปยังห้องเรียนปลายทางในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่งและเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ยเอกสาร ๘ กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คื อ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิ ต ศาสตร์
๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพ
๘) ภาษาต่างประเทศ แต่ละระดับชั้นมีเอกสารรวม ๘ เล่ม แต่ละเล่มมีรายละเอียด คำชี้แจงการจัดกระบวน
การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ/ใบงาน/แบบฝึก แบบประเมิน ที่ตรงกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) เป็นการทำงาน
ร่วมกันของหลายหน่วยงาน มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย คณะศึกษานิเทศก์ คณะครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และโรงเรีย นวัง ไกลกัง วล ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และผู้ม ีส ่ว นร่ว มจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยให้คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความสมบูรณ์และ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อเยาวชนไทยทั้งประเทศ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าคู่มือครูและแผนการจัด
การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เพื่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้นต่อไป
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สารบัญ
ปกรองปกรอง
คำนำ คำนำ
บทนำ บทนำ
สารบัญสารบัญ
คำชี้แจงการรั
คำชี้แจงการรั
บชมรายการสอนออกอากาศ
บชมรายการสอนออกอากาศ
คำชี้แจงรายวิ
ชาการงานอาชี
พ รหัสพง๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึ
๓ ภาคเรี
นที่ ๑ยนที่ ๑
ชาการงานอาชี
รหัส ง๒๓๑๐๒
ชัน้ มักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
ที่ ๓ ยภาคเรี
คำชีแ้ จงรายวิ
คำอธิบคำอธิ
ายรายวิ
ชาการงานอาชี
พ รหัสพง๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึ
๓ ภาคเรี
นที่ ๑ยนที่ ๑
บายรายวิ
ชาการงานอาชี
รหัส ง๒๓๑๐๒
ชัน้ มักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
ที่ ๓ ยภาคเรี
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรู้/ตัยวชีนรู้วัด้/ตัวชี้วัด
โครงสร้โครงสร้
างรายวิาชงรายวิ
าการงานอาชี
พ รหัสพง๒๒๑๐๒
ชั้นมัธยมศึ
ชัน้ มักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
๓ ภาคเรี
ที่ ๓ ยภาคเรี
นที่ ๑ยนที่ ๑
ชาการงานอาชี
รหัส ง๒๓๑๐๒
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๑นรูเก่้ทงี่ คิ๑ด เก่เก่งงคิทำ
ด เก่เก่งงทำ
งานเก่เพื
งงาน
่อการดำรงชี
เพื่อการดำรงชี
วิต วิต
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑นรูเรื้ท่อี่ ง๑การทำงานเพื
เรื่อง การทำงานเพื
่อการดำรงชี
่อการดำรงชี
วิต วิต
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒นรูเรื้ท่อี่ ง๒ทัเรืกษะที
่อง ทั่จกำเป็
ษะทีนในการทำงานเพื
่จำเป็นในการทำงานเพื
่อการดำรงชี
่อการดำรงชี
วิต วิต
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๓นรูเรื้ท่อี่ ง๓การใช้
เรื่อง พการใช้
ลังงานพลัทรั
งงาน
พยากร
ทรัพและสิ
ยากร่งและสิ
แวดล้่งอแวดล้
ม อม
ในการทำงานอย่
ในการทำงานอย่
างคุ้มค่างคุ้มค่า
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๔นรูเรื้ท่อี่ ง๔การประหยั
เรื่อง การประหยั
ดพลังงาน
ดพลัทรั
งงาน
พยากร
ทรัพและสิ
ยากร่งและสิ
แวดล้่งอแวดล้
ม อม
ในการทำงานอย่
างคุ้มค่างคุ(5้มส)
ในการทำงานอย่
ค่า (5 ส)
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๕นรูเรื้ท่อี่ ง๕ประเภทงานเพื
เรื่อง ประเภทงานเพื
่อการดำรงชี
่อการดำรงชี
วิต วิต
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๖นรูเรื้ท่อี่ ง๖การวิ
เรื่องเคราะห์
การวิเคราะห์
และการวางแผนทำงาน
และการวางแผนทำงาน
เพื่อการดำรงชี
วิต วิต
เพื่อการดำรงชี
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๗นรูเรื้ท่อี่ ง๗หลัเรืก่อการวางแผนทำงานเพื
ง หลักการวางแผนทำงานเพื
่อการดำรงชี
่อการดำรงชี
วิต วิต
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๘นรูเรื้ท่อี่ ง๘การปฏิ
เรื่อง การปฏิ
บัติงานและการสร้
บัติงานและการสร้
างสรรค์าชงสรรค์
ิ้นงานชิ้นงาน
อย่างมีอย่
คุณาภาพ
งมีคุณภาพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๙นรูเรื้ท่อี่ ง๙การปฏิ
เรื่อง การปฏิ
บัติงานและการสร้
บัติงานและการสร้
างสรรค์าชงสรรค์
ิ้นงานชิ้นงาน
อย่างมีอย่
คุณาภาพ
งมีคุณ(ต่ภาพ
อ) (ต่อ)
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๐
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๐
ง การวางแผนการทำงานตามความถนั
เรื่อง การวางแผนการทำงานตามความถนั
ด ด
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๑
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๑
ง การปฏิ
เรื่อง การปฏิ
บัติงานตามความสนใจอย่
บัติงานตามความสนใจอย่
างมีคุณาภาพ
งมีคุณภาพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๒
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๒
ง การปฏิ
เรื่อง การปฏิ
บัติงานตามความสนใจอย่
บัติงานตามความสนใจอย่
างมีคุณาภาพ
งมีคุณภาพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๓
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๓
ง การจั
เรื่องดการจั
ทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่
ดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่
างมีคุณาภาพ
งมีคุณภาพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑๔
นรู้ทเรืี่ ่อ๑๔
ง การนำเสนอผลงานเพื
เรื่อง การนำเสนอผลงานเพื
่อการดำรงชี
่อการดำรงชี
วิต วิต
อย่างสร้อย่างสรรค์
างสร้างสรรค์
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๒นรูธุร้ทกิี่ ๒จเพืธุร่อกิชีจวเพื
ิต ่อชีวิต
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑นรูเรื้ท่อี่ ง๑ความหมาย
เรื่อง ความหมาย
ประโยชน์
ประโยชน์
จุดมุ่งหมายของธุ
จุดมุ่งหมายของธุ
รกิจ รกิจ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๒นรูเรื้ท่อี่ ง๒การจั
เรื่องดการจั
การทางธุ
ดการทางธุ
รกิจ รกิจ

หน้า หน้า
หน้า
ก ก
ข ข
ฃ-ค ฃ-ค
ฅ-ฆ ฅ-ฆ
ง-ฉ ง-ฉ
ช ช
ซ ซ
ฌ - ญฌ - ญ
๑ ๑
๘ ๘
๑๘ ๑๘
๒๗ ๒๗
๓๙ ๓๙
๔๙ ๔๙
๖๔ ๖๔
๗๓ ๗๓
๘๔ ๘๔
๙๐ ๙๐
๙๗
๑๐๘
๑๑๔
๑๒๑
๑๒๙

๙๗
๑๐๘
๑๑๔
๑๒๑
๑๒๙

๑๓๕ ๑๓๕
๑๔๕ ๑๔๕
๑๕๕ ๑๕๕

ค

สารบัญ (ต่อ)

แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเรื้ท่อี่ ๓ง การเขี
เรื่อง การเขี
ยนผังธุยรนผั
กิจงธุ๙รกิขัจ้นตอน
๙ ขั้นตอน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๔นรูเรื้ท่อี่ ๔ง เป้
เรืา่อหมายในการทำธุ
ง เป้าหมายในการทำธุ
รกิจ รกิจ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๕นรูเรื้ท่อี่ ๕ง ช่เรือ่องทางการจำหน่
ง ช่องทางการจำหน่
าย าย
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๖นรูเรื้ท่อี่ ๖ง การสร้
เรื่อง การสร้
างสายสั
างสายสั
มพันธ์มกพัับนลูกธ์กค้ับา ลูกค้า
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๗นรูเรื้ท่อี่ ๗ง ความคุ
เรื่อง ความคุ
้มค่าในการทำธุ
้มค่าในการทำธุ
รกิจ รกิจ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๘นรูเรื้ท่อี่ ๘ง การเขี
เรื่อง การเขี
ยนแผนภาพความคิ
ยนแผนภาพความคิ
ด ผังธุดรกิผัจงธุ๙รกิขัจ้นตอน
๙ ขั้นตอน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๙นรูเรื้ท่อี่ ๙ง การเขี
เรื่อง การเขี
ยนแผนภาพความคิ
ยนแผนภาพความคิ
ด ผังธุดรกิผัจงธุ๙รกิขัจ้นตอน
๙ ขั้นตอน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๐
นรู้ทการนำเสนอแผนภาพความคิ
ี่ ๑๐ การนำเสนอแผนภาพความคิ
ดผังธุรดกิผัจงธุ๙รกิขัจ้นตอน
๙ ขั้นตอน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๑
นรู้ทการนำเสนอแผนภาพความคิ
ี่ ๑๑ การนำเสนอแผนภาพความคิ
ดผังธุรดกิผัจงธุ๙รกิขัจ้นตอน
๙ ขั้นตอน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๒
นรู้ทเรืี่ ๑๒
่อง เรืสรุ่อปง บทเรี
สรุปยบทเรี
นธุรกิยจนธุเพืร่อกิชีจวเพืิต ่อชีวิต
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรู้ทเปิี่ ๓ดโลกอาชี
เปิดโลกอาชี
พ พ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูเรื้ท่อี่ ๑ง ความหมาย
เรื่อง ความหมาย
ความสำคั
ความสำคั
ญ และประเภทอาชี
ญ และประเภทอาชี
พ พ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๒นรูเรื้ท่อี่ ๒ง ประเภทอาชี
เรื่อง ประเภทอาชี
พ พ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเรื้ท่อี่ ๓ง ลัเรืก่อษณะอาชี
ง ลักษณะอาชี
พ บุคลิพกบุภาพ
คลิกภาพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๔นรูเรื้ท่อี่ ๔ง แนวทางเลื
เรื่อง แนวทางเลื
อกอาชีอพกอาชีพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๕นรูเรื้ท่อี่ ๕ง บุเรืค่อลิงกบุภาพกั
คลิกภาพกั
บงานอาชี
บงานอาชี
พ พ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๖นรูเรื้ท่อี่ ๖ง การทดสอบบุ
เรื่อง การทดสอบบุ
คลิกด้คานอาชี
ลิกด้าพนอาชีพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๗นรูเรื้ท่อี่ ๗ง บุเรืค่อลิงกบุด้คานอาชี
ลิกด้าพนอาชี
ของฉัพนของฉัน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๘นรูเรื้ท่อี่ ๘ง เรืแนวทางเข้
่อง แนวทางเข้
าสู่อาชีาพสูของฉั
่อาชีพนของฉัน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๙นรูเรื้ท่อี่ ๙ง การประเมิ
เรื่อง การประเมิ
นทางเลื
นทางเลื
อกอาชีอพกอาชีพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๐
นรู้ทเรืี่ ๑๐
่อง การนำเสนอข้
เรื่อง การนำเสนอข้
อมูลทางเลื
อมูลทางเลื
อกอาชีอพกอาชีพ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๑
นรู้ทเรืี่ ๑๑
่อง แนวโน้
เรื่อง แนวโน้
มอนาคตแรงงานประเทศไทย
มอนาคตแรงงานประเทศไทย
๔.๐ ๔.๐
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๒
นรู้ทเรืี่ ๑๒
่อง การหางานหรื
เรื่อง การหางานหรื
อตำแหน่
อตำแหน่
งที่ว่างจากสื
งที่ว่างจากสื
่อต่างๆ่อต่างๆ
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๓
นรู้ทเรืี่ ๑๓
่อง การสมั
เรื่อง การสมั
ครงานครงาน
แผนการการจั
แผนการการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑๔
นรู้ทเรืี่ ๑๔
่อง กิเรืจ่อกรรมทบทวนด้
ง กิจกรรมทบทวนด้
วยแฟ้มวยแฟ้
สะสมผลงาน
มสะสมผลงาน
บรรณานุ
บรรณานุ
กรม กรม
คณะจัคณะจั
ดทำคู่มดทำคู
ือครูแ่มละแผนการจั
ือครูและแผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ระดั
ยนรูบมั้ระดั
ธยมศึ
บมักธยมศึ
ษาตอนต้
กษาตอนต้
น น
เพื่อการเรี
เพื่อการเรี
ยนการสอนทางไกลผ่
ยนการสอนทางไกลผ่
านดาวเที
านดาวเที
ยม (DLTV)
ยม (DLTV)
มูลนิธมูิการศึ
ลนิธกิกษาทางไกล
ารศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
ผ่านดาวเที
ยม ในพระบรมราชู
คณะจัคณะจั
ดคู่มือดครูคูแ่มละแผนการจั
ือครูและแผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ กลุ
ยนรู
่มสาระการเรี
้ กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชี
ยนรู้การงานอาชี
พ พ
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
คณะปรั
คณะปรั
บปรุงคูบ่มปรุือครู
งคูแ่มละแผนการจั
ือครูและแผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ กลุ
ยนรู
่มสาระการเรี
้ กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชี
ยนรู้การงานอาชี
พ พ
ภาคเรีภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑
คณะตรวจปรู
คณะตรวจปรู
๊ฟและจั๊ฟดและจั
ทำรูปดเล่
ทำรู
มคูป่มเล่ือมครูคูแ่มละแผนการจั
ือครูและแผนการจั
ดการเรีดการเรี
ยนรู้ ยนรู้
กลุ่มสาระการเรี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชี
ยนรู้การงานอาชี
พ ภาคเรี
พ ภาคเรี
ยนที่ ๑ยนที่ ๑

หน้
หน้าา หน้า
๑๖๔ ๑๖๔
๑๗๔ ๑๗๔
๑๘๔ ๑๘๔
๑๙๓ ๑๙๓
๒๐๒ ๒๐๒
๒๑๒ ๒๑๒
๒๒๐ ๒๒๐
๒๒๗ ๒๒๗
๒๓๔ ๒๓๔
๒๕๑ ๒๕๑
๒๕๘ ๒๕๘
๒๖๔ ๒๖๔
๒๗๕ ๒๗๕
๒๘๖ ๒๘๖
๒๙๖ ๒๙๖
๓๐๕ ๓๐๕
๓๑๕ ๓๑๕
๓๒๕ ๓๒๕
๓๓๔ ๓๓๔
๓๔๒ ๓๔๒
๓๕๔ ๓๕๔
๓๖๐ ๓๖๐
๓๗๑ ๓๗๑
๓๗๙ ๓๗๙
๓๘๗ ๓๘๗
๓๙๔ ๓๙๔
๓๙๗ ๓๙๗

๓๙๗ ๓๙๗
หน้า ๓๙๘
หน้า
๓๙๘
๓๙๙ ๓๙๙

ฅ

การรับชมรายการ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บริการการจัดการเรียนการสอน
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวน ๑๕ ช่องรายการ ทั้งรายการสด (Live)
และรายการย้อนหลัง (On demand) สามารถรับชมผ่าน
www.dltv.ac.th
Application on mobile DLTV
- Android เข้าที่ Play Store/Google Play พิมพ์คำว่า DLTV
- iOS เข้าที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
การเรียกหมายเลขช่องออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ๑๕ ช่องรายการ

DLTV ๑
DLTV ๒
DLTV ๓
DLTV ๔
DLTV ๕
DLTV ๖
DLTV ๗
DLTV ๘
DLTV ๙
DLTV ๑๐
DLTV ๑๑
DLTV ๑๒
DLTV ๑๓
DLTV ๑๔
DLTV ๑๕

(ช่อง ๑๘๖)
(ช่อง ๑๘๗)
(ช่อง ๑๘๘)
(ช่อง ๑๘๙)
(ช่อง ๑๙๐)
(ช่อง ๑๙๑)
(ช่อง ๑๙๒)
(ช่อง ๑๙๓)
(ช่อง ๑๙๔)
(ช่อง ๑๙๕)
(ช่อง ๑๙๖)
(ช่อง ๑๙๗)
(ช่อง ๑๙๘)
(ช่อง ๑๙๙)
(ช่อง ๒๐๐)

เวลาเรียน / นอกเวลาเรียน
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ / สถาบันพระมหากษัตริย์
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / ความรู้รอบตัว
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ / ศิลปวัฒนธรรมไทย
รายการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ / หน้าที่พลเมือง
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ / ภาษาต่างประเทศ
รายการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ / การเกษตร
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ / รายการสําหรับเด็ก-การเลี้ยงดูลูก
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ / สุขภาพ การแพทย์
รายการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ / รายการสำหรับผู้สูงวัย
รายการของการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายการพัฒนาวิชาชีพครู

ฆ

การติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร
1. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑.
เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๕
๒.
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซอยหัวหิน ๓๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร. ๐๓๒ ๕๑๕๔๕๗ - ๘
โทรสาร ๐๓๒ ๕๑๕๙๕๑
web@dltv.ac.th (ติดต่อเรื่องเว็บไซต์)
dltv@dltv,ac.th (ติดต่อเรื่องทั่วไป)
๓. โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
โทร ๐๓๒ ๕๒๒ ๓๔๗ , ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘ โทรสาร ๐๓๒ ๕๒๐ ๔๗๘

Facebook : โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
Website : http://www.kkws.ac.th

4. ช่องทางการติดตามข่าวสาร
๔.
Facebook : ครูตู้ DLTV

Website : http://www.dltv.ac.th

คำชี้แจง
กำรใช้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
-------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้แจง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับมูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
ได้ดำเนินกำรพั
ฒนำแผนกำรเรี
ยนรู้ และสืดการเรี
่อกำรเรียยนรู
นกำรสอนเพื
่อกำรศึกษำทำงไกลผ่
ำนดำวเที
ประกอบการใช้
แผนการจั
้ กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชี
พยม (DLTV)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เผยแพร่เป็นสื่อทำงไกลแก่
ครูผู้สอนทั่วประเทศ
เป้ำหมำยเพื่อยกระดับกคุษาขั
ณภำพกำรศึ
่อมล้ำทำงกำรศึ
กษำ ยม
สำ�นัโดยมี
กงานคณะกรรมการการศึ
้นพื้นฐานกร่ษำ
วมกัและลดควำมเหลื
บมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่
านดาวเที
คณะทำงำนกลุย่มนรูสำระกำรเรี
ยนรู้กยำรงำนอำชี
พและเทคโนโลยี
ได้ร่วมกัานนดาวเที
จัดทำแผนกำร
ได้ดำ�เนินการพัฒนาแผนการเรี
้ และสื่อการเรี
นการสอนเพื
่อการศึกษาทางไกลผ่
ยม (DLTV)
จัระดั
ดกำรเรี
ย
นรู
้
และสื
อ
่
กำรเรี
ย
นกำรสอนเพื
อ
่
กำรศึ
ก
ษำทำงไกลผ่
ำ
นดำวเที
ย
ม
(DLTV)
ภำคเรี
ย
นที
่
ดังนี้
บชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำ�หรับโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยแพร่เป็นสื่อ๑ทางไกลแก่
ชั้นมัโดยมี
ธยมศึเป้กาษำปี
ที่ ๓่อรำยวิ
ชำพืบคุ้นณฐำน
กำรงำนอำชี
พและเทคโนโลยี ่อรหัมลส้ำ�วิทางการศึ
ชำ ง๒๓๑๐๑
หมายเพื
ยกระดั
ภาพการศึ
กษา และลดความเหลื
กษา
ครูผู้สอนทั่วประเทศ
จำนวน ๔๐ ชัว่ โมงคณะทำ�งานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้ร่วมกันจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และ
กำรจัด่อกำรเรี
นกำรสอนกลุา่มนดาวเที
สำระกำรเรี
ยนรู้กำรงำนอำชี
ระดับชั้น
สื่อการเรียนการสอนเพื
การศึกยษาทางไกลผ่
ยม (DLTV)
ภาคเรียนทีพ่และเทคโนโลยี
๑ ดังนี้
มัธยมศึกษำตอนต้น แบ่งสัดส่วนชั่วโมงระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน : กำรสอบระหว่ำงภำค : กำรสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ จำ�นวน ๔๐ ชั่วโมง
ปลำยภำค เท่ำกับ ๘๐ : ๒๐
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กำรดำเนินกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและ
แบ่งสัดส่วนชั่วโมงระหว่างการจัดการเรียนการสอน : การสอบระหว่างภาค : การสอบปลายภาค เท่ากับ
เทคโนโลยี ยึดหลักจัดกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๘๐ : ๒๐
พุทธศักรำช ๒๕๕๑
การดำ�เนินการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ยึดหลัก
จัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานและตั
วชี้วกัดษำปี
ตามหลั
ษาขั
้นพื้นฐาน พพุและเทคโนโลยี
ทธศักราช ๒๕๕๑
สำหรับชั้นมัธยมศึ
ที่ ๓กสูตรแกนกลางการศึ
กลุ่มสำระกำรเรียกนรู
้กำรงำนอำชี
ภำคเรียนที่ ๑ ระดัสำบ�มัหรัธยมศึ
ที่ ๓ รำยวิทชี่ ำพื๓้นฐำน
กำรงำนอำชีพยและเทคโนโลยี
รหัสวิชำ ง๒๓๑๐๑
บ ชัชั้ นก้ นษำปี
มัมัธธยมศึ
ยมศึกกษาปี
ษาปี ท ี ่ ๓ กลุ
กลุ่ ม่ มสาระการเรี
สาระการเรี ยนรู
นรู้ ก้ การงานอาชี
ารงานอาชีพพ ภาคเรี
ภาคเรีย นที
นที่ ่ ๑
จระดั
ำนวน
๔๐
ชั
ว
่
โมง
ตำมโครงสร้
ำ
งรำยวิ
ช
ำ
โดยน
ำสำระที
่
๑
กำรด
ำรงชี
ว
ต
ิ
และครอบครั
ว
และสำระที
่๔
วิ ช า 
ง๒๓๑๐๑
ธ ยมศึ
ก ษาปี
ี่ ๓ ชรายวิ
ช าพืการงานอาชี
้ น ฐาน การงานอาชี
พ และเทคโนโลยี
บบมัมัธยมศึ
กษาปี
ท่ี ๓ทรายวิ
าพื้นฐาน
พ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑
จำ�นวน ๔๐รหัชั่วสโมง
ตามโครงสร้
าง
งำนอำชี
พ
ของกลุ
ม
่
สำระกำรเรี
ย
นรู
ก
้
ำรงำนอำชี
พ
และเทคโนโลยี
น
ำมำจั
ด
ท
ำแผนกำรจั
ด
กำรเรี
ย
นรู
้
จำรายวิ
�นวนชา ๔๐
ตามโครงสร้
งรายวิ
า  โดยนำ�สาระที
่ ๑ การดำ่ �๔รงชีงานอาชี
วิตและครอบครั
และสาระทีย่ นรู
๔้
โดยนำชั่ว�โมง
สาระที
่ ๑ การดำ�ารงชี
วิตชและครอบครั
ว และสาระที
พ ของกลุว่มสาระการเรี
อิงมำตรฐำนและตั
วชี่้วมัดสาระการเรี
ตำมหลักสูตยรแกนกลำงกำรศึ
กษำขั
้นพื้นฐำน พุทนำธศั� กมาจั
รำช ๒๕๕๑ ประกอบด้
วยย นรู
๓้
งานอาชี
พ   พของกลุ
และเทคโนโลยี
การงานอาชี
และเทคโนโลยี
นำ�มาจันรูด้ กทำารงานอาชี
�แผนการจัดพการเรี
ยนรู้การงานอาชีพ ดชีทำ้ว�ัดแผนการจั
ตามหลักสูดตการเรี
รแกนกลาง
หน่วยกำรเรียพนรู้ ชี้ วดัั ดงตามหลั
นี้
การงานอาชี
ท ธศั
ก สู ต๒๕๕๑
รแกนกลางการศึ
้ น พืว้ นยการเรี
ฐาน ยพุนรู
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
ประกอบด้วกยษาขั
๓ หน่
้ ๒๕๕๑ ประกอบด้ ว ย
้ ดังกนีราช
ยนรู้ ดังยนีนรู้ ้ที่ ๑ เรื่อง เก่งคิด เก่งทำ เก่งงำนเพื่อกำรดำรงชีวิต ประกอบด้วยแผนกำรจัดกำร
๓ หน่วยการเรี
หน่วยกำรเรี
เรียนรู้ ๑๔ แผน จำนวน ๑๔ ชั่วโมง ได้แก่
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง กำรทำงำนเพื่อกำรดำรงชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำนเพื่อกำรดำรงชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมในกำรทำงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ (๗R)
(7R)
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง กำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมในกำรทำงำน
อย่ำงคุ้มค่ำ (๗R)
(7R)

ง

๒
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ประเภทงำนเพื่อกำรดำรงชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรวิเครำะห์และกำรวำงแผนทำงำนเพื่อกำรดำรงชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง หลักกำรวำงแผนทำงำนเพื่อกำรดำรงชีวิต
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนและกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนอย่ำงมีคุณภำพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนและกำรสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนอย่ำงมีคุณภำพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง กำรวำงแผนกำรทำงำนตำมควำมถนัด
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนตำมควำมสนใจอย่ำงมีคุณภำพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนตำมควำมสนใจอย่ำงมีคุณภำพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๓ เรื่อง กำรปฏิบัติงำนตำมควำมสนใจอย่ำงมีคุณภำพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง กำรนำเสนอผลงำนเพื่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์
๑๒ แผน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต ประกอบด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๑๐
จำนวน ๑๒
๑๐ ชั่วโมง ได้แก่
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมหมำย ประโยชน์ จุดมุ่งหมำยของธุรกิจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง กำรจัดกำรทำงธุรกิจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กำรเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้ำหมำยในกำรทำธุรกิจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทำงกำรจำหน่ำย
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์กับลูกค้ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ควำมคุ้มค่ำในกำรทำธุรกิจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง กำรเขียนแผนภำพควำมคิด ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง กำรเขียนแผนภำพควำมคิด ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง กำรนำเสนอแผนภำพควำมคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง จรรยำบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบกำรทำงธุรกิจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง เปิดโลกอำชีพ ประกอบด้วยแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ๑๔ แผน
จำนวน ๑๔ ชั่วโมง ได้แก่
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ควำมหมำย ควำมสำคัญ และประเภทอำชีพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ประเภทอำชีพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะอำชีพ บุคลิกภำพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง แนวทำงเลือกอำชีพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคลิกภำพกับงำนอำชีพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง กำรทดสอบบุคลิกด้ำนอำชีพ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง บุคลิกด้ำนอำชีพของฉัน

2จ
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4
คำอธิบำยรำยวิชำ
รหัสวิชำรหัง23101
รำยวิชำรายวิ
กำรงำนอำชี
พฯ กลุพ่มฯสำระกำรเรี
ยนรู้ กำรงำนอำชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง๒๓๑๐๑
ชา การงานอาชี
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ การงานอาชี
พ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 40 ชั่วโมง / ภำคเรียน
จำนวน 1.0 หน่วยกิต
………………………………………………………………………
ศึกษา การทางานเพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว เข้าใจการทางาน กระบวนการแก้ปัญหา
การทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนการทางานตามลาดับขั้นตอน เช่น การดูแลรักษาเสื้อผ้า
การเตรียม การประกอบอาหารประเภทสารั
การประกอบอาหารประเภทสารับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ธุร กิจ ประเภท
ต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช การติดตั้ง และประกอบผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ การหางาน
และเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ใช้ทรัพยากรในการทางานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ฝึกอภิปราย ฝึกปฏิบัติทักษะในการร่วมกัน การออกแบบผลงานอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการ
บริหารจัดการ ทักษะการทางาน
ษะการทางาน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู้
เพื่อให้ตระหนัก เห็นความสาคัญของการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างประหยัดและส่งเสริม
สิ่งแวดล้ อม สร้ างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม 3/1, ม 3/2, ม3/3
ง 4.1 ม 3/1, ม 3/2 ม 3/3
รวมทั้งหมด 6 ตัวชีว้ ัด

4ช

5

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
รหัสวิชำ ง23101 รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 รวมเวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต
ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการทางานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม

สำระที่ 4 กำรอำชีพ
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด

ง 4.1 ม.4/1 อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
ง 4.1 ม.4/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
ง 4.1 ม.4/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง

5ซ

6
โครงสร้ำงรำยวิชำ
รหัสวิชำ ง23101 รำยวิชำ กำรงำนอำชีพ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้งำนอำชีพ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 รวมเวลำ 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต
ชื่อหน่วย
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
เวลำ น้ำหนัก
หน่วย
ที่
กำรเรียนรู้
(ชม.) คะแนน
14
35
1 เก่งคิด เก่งทา มำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
การทางานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมี
เก่งงานเพื่อการ มำตรฐำน ง 1.1 เข้ า ใจการ
ดารงชีวิต
ทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มี ความรู้ ความเข้ า ใจในขั้ น ตอนการ
ทั ก ษะ ก ระบว นก ารท างา น ทางาน และมีทักษะการจัดการ ทักษะ
ทั ก ษ ะ ก า ร จั ด ก า ร ทั ก ษ ะ กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะในการ
กระบวนการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะ แสวงหาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
การท างานร่ ว มกั น และทั ก ษะ สร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างานให้
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม สาเร็จ ตามเป้ าหมายที่ว างไว้จ ะทาให้
และลั ก ษณะนิ สั ย ในการท างาน การท างานเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ใน
มี จิ ต ส านึ ก ในการใช้ พ ลั ง งาน ครอบครั ว ที่ ว่ า ด้ ว ย งานบ้ า น งาน
ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพื่อ เกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงาน
การดารงชีวิตและครอบครัว
อื่น ๆ มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม3/1 อภิปรายขั้นตอน
การทางานที่มีประสิทธิภาพ
ง 1.1 ม3/2 ใช้ทักษะในการ
ทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
ง 1.1 ม3/3 อภิปรายการทางาน
โดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม
2 ธุรกิจเพื่อชีวิต มำตรฐำนกำรเรียนรู้
สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
12
30
มำตรฐำน ง 1.1 เข้าใจ
การด าเนิ น กิ จ กรรมในงานธุ ร กิ จ
การทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ ประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพต้อง
มีทักษะ กระบวนการทางาน
มีการจั ดการให้ด้านการจั ดระบบงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะ
และระบบคน ให้ มี ค วามเหมาะ มี
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
การทางานร่วมกัน และทักษะ
ประเภทต่างๆ
การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยในการทางาน
มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรละสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การดารงชีวิตและครอบครัว

ฌ
6

ญ
7
7
หน่วย
ที่

ชื่อหน่วย
กำรเรียนรู้

3

เปิดโลกอำชีพ

มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม3/1 อภิปรายขั้นตอน
การทางานที่มีประสิทธิภาพ
ง 1.1 ม3/2 ใช้ทักษะในการ
ทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
ง 1.1 ม3/3 อภิปรายการทางาน
โดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจมีทักษะ
ที่ จ าเป็ น มี ป ระสบการณ์ เห็ น
แ น ว ท า ง ใ น ง า น อ า ชี พ ใ ช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาอาชี พ มี
คุ ณ ธรรม และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ
อาชีพ
ตัวชี้วัด
ง 4.1 ม.3/1.อภิปรายการหา
งานด้วยวิธีที่หลากหลาย
ง 4.1 ม.3/2. วิเคราะห์แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ
ง 4.1ม.3/3.ประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้ความถนัดและความ
สนใจของตนเอง

สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด

เวลำ น้ำหนัก
(ชม.) คะแนน

สำระสำคัญ/ ควำมคิดรวบยอด
14
การประกอบอาชี พ ที่ มั่ น คงต้ อ งรู้ จั ก
อาชี พ ที่ ห ลากหลาก เพื่ อ เป็ น การ
วิ เ คราะห์ ความสามารถ ความถนั ด
ความสนใจของตนเอง เพื่อนาไปสู่การ
เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

รวมตลอดภาคเรียน

40

35

100

๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัาสง23101
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชี
พ
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 14 ชั่วโมง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน
าใจการทำ
�งาน
มีความคิ
ดสร้ดาสร้
งสรรค์
มีทักษะกระบวนการทำ
�งาน ทัางาน
กษะ ทักษะการ
มาตรฐาน งง ๑.๑
1.1เข้เข้
าใจการท
างาน
มีความคิ
างสรรค์
มีทักษะกระบวนการท
จัดการดการ
ทักทัษะกระบวนการแก้
ปัญปหา
ทักกษะการท
ธรรมและ
การจั
กษะกระบวนการแก้
ัญหา ทั
ษะการทำางานร่
�งานร่ววมกั
มกันนและทั
และทักกษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต
ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการทางานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม
2.สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การทำ�การท
งานทีางานที
ม่ ปี ระสิ่มทีปธิภระสิ
าพทต้ธิอภงมีาพความรู
น้ ตอนการทำ
งาน และมีทางาน
กั ษะการจั
ทักษะ
ต้องมี้ ความเข้
ความรูา้ ใจในขั
ความเข้
าใจในขั้น�ตอนการท
และมีดการ
ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้
ปัญหา ทักษะในการแสวงหาความรู
้ มีคสร้วามคิ
สร้างสรรค์
สร้างลั
กษณะนิ
กระบวนการแก้
ปญ
ั หา ทักษะในการแสวงหาความรู
้ มีความคิดสร้างสรรค์
างลักดษณะนิ
สยั ในการทำ
�งานให้
ส�ำ เร็สจัย
ในการท
างานให้
ส าเร็
จ ตามเป้
า หมายที
ะท าให้
ารงชี วิงานช่
ต ที่ ว่ า ด้ง วงานประดิ
ย งานบ้ าษนฐ์
ตามเป้
าหมายที
่วางไว้
จะทำ
�ให้การทำ
�งานเพื่ วอางไว้
การดำจ�รงชี
ิวิตทีก่วารท
่าด้วยางานเพื
งานบ้า่ อนการด
งานเกษตร
งานเกษตร่น งานช่
ฐ์ และงานอื่น ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
และงานอื
ๆ อย่างงมีงานประดิ
ประสิทธิภษาพ
3.สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อการดารงชีวิตได้
2. การจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
2.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2.2 แนวทางการใช้ทรัพยากรโดยหลักแนวคิด 7 R
2.3 การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามหลัก 5 ส
3. การวิเคราะห์และวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
3.1 การวิเคราะห์งาน
3.2 การวางแผนการทางาน
ด้านทักษะ/กระบวนการ
1. การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแผนการทางาน กลุ่มละ 1 รายการ
1.1 การปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
1.2 ทักษะกระบวนการกลุ่ม
1.3 ทักษะการจัดการ
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน

4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
2 (พอใช้)
เกณฑ์ประเมินผู้เรียนด้านความรู้
1.การอภิปรายขั้นตอน อภิปรายเรื่องที่ศึกษามา อภิปรายเรื่องที่ศึกษามา อภิปรายเรื่องที่ศึกษา
ทักษะที่จาเป็น
ได้อย่างชัดเจน พร้อมให้ ได้อย่างชัดเจน พร้อมให้ มาได้อย่างชัดเจน
เหตุผลที่หนักแน่น
เหตุผลที่หนักแน่น
พร้อมให้เหตุผลที่หนัก
ชี้ให้เห็นความสาคัญของ ชี้ให้เห็นความสาคัญของ แน่น ชี้ให้เห็น
เรื่องที่ศึกษา มีข้อมูลที่ เรื่องที่ศึกษา มีข้อมูลที่ ความสาคัญของเรื่องที่
เฉพาะเจาะจงสนับสนุน เฉพาะเจาะจงสนับสนุน ศึกษา มีข้อมูลที่
ข้อสรุป ใช้ภาษาสื่อสาร ข้อสรุป ใช้ภาษาได้
เฉพาะเจาะจง
ได้เหมาะสม พูดชัดเจน เหมาะสม
สนับสนุนข้อสรุป
ภาษาที่ใช้ไม่กากวม
2.อภิปปรายแผนการ
อภิปรายเรื่องที่ศึกษามา อภิปรายเรื่องที่ศึกษามา อภิปรายเรื่องที่ศึกษา
๒.อภิ
รายแผน
ทางานตามที
่วางแผน
ได้อย่างชัดเจน พร้อมให้ ได้อย่างชัดเจน พร้อมให้ มาได้อย่างชัดเจน
การทำ
�งานตามที
่
ไว้ได้
เหตุผลที่หนักแน่น
เหตุผลที่หนักแน่น
พร้อมให้เหตุผลที่หนัก
วางแผนไว้
ได้
ชี้ให้เห็นความสาคัญของ ชี้ให้เห็นความสาคัญของ แน่น ชี้ให้เห็น
เรื่องที่ศึกษา มีข้อมูลที่ เรื่องที่ศึกษา มีข้อมูลที่ ความสาคัญของเรื่องที่
เฉพาะเจาะจงสนับสนุน เฉพาะเจาะจงสนับสนุน ศึกษา มีข้อมูลที่
ข้อสรุป ใช้ภาษาสื่อสาร ข้อสรุป ใช้ภาษาได้
เฉพาะเจาะจง
ได้เหมาะสม พูดชัดเจน เหมาะสม
สนับสนุนข้อสรุป
ภาษาที่ใช้ไม่กากวม
3. เขียนอธิบายลาดับ เขียนอธิบายการนาเสนอ เขียนอธิบายการ
เขียนอธิบายการ
าย
าย
�เสนองานเป็
การนำ
�เสนองานเป็
นาเสนองานเป็
นไป นไป นการนำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานเป็นไปตามลาดับ
าเสนองานเป็
นไป นไป
ขั้นตอนครบถ้วน ถูกต้อง ตามลาดับขั้นตอน
ตามลาดับขั้นตอนครบ
ครบถ้วน และมี
ชัดเจน และมี
ถูกต้อง มี
ภาพประกอบขั้นตอน
ภาพประกอบขั้น้นตอนการ
ภาพประกอบขั้นตอน
ภาพประกอบขั
ตอน
การปฏั
ัติทเำ�ข้ให้
การปฏิบัติทาให้เข้าใจ การปฏิบัติบางส่วน
ปฏิบัติทบาให้
าใจง่าย
เข้าใจง่าย
ง่าย
เข้าใจง่าย
เขียนสรุปการทางานเป็น เขียนสรุปการทางานเป็น เขียนสรุปการทางาน
4. อธิปปรายวิ
รายวิธธีีการ
๔.อภิ
ลาดับขั้นตอน ถูกต้อง เป็นลาดับขั้นตอน
จัดทาเอกสารน
าเสนอ ลาดับขั้นตอน ถูกต้อง
การจั
ดทำ�เอกสาร
ตามขั้นตอนตามรูปแบบ ตามขั้นตอนตามรูปแบบ ถูกต้องตามขั้นตอน
นำผลงาน
�เสนอผลงาน
การเขียนรายงาน
การเขียนรายงาน
นรายงาน การ
นรายงาน การ ตามรูปแบบการเขียน
าเสนอ
อ่านเข้
นการนำ
าเสนอ
อ่านเข้
ใจง่าใจ
ย นการนำ
�เสนอ
อ่าานเข้
�เสนอ
อ่าานใจง่าย รายงาน การนาเสนอ
ง่าใยจความ
ได้ใจความ
เข้าใจความ
ใจง่าย ได้
ได้
ใช้ใภจความ
าษาได้ อ่านพอเข้าใจง่าย ได้
ได้
ใช้ภาษาได้
ถูกต้อยง บร้อย ถูใช้กภต้าษาได้
ใจความ ใช้ภาษาได้
อง ถูกต้อง
ถูใช้กภต้าษาได้
อง สะอาดเรี
สะอาดเรียบร้อย
ถูกต้อง

1 (ปรับปรุง)
อภิปรายเรื่องที่ศึกษา
มาไม่ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลที่ไม่หนักแน่น
ชี้ให้เห็นความสาคัญ
ของเรื่องที่ศึกษา ไม่มี
ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
อภิปรายเรื่องที่ศึกษา
มาไม่ชัดเจน พร้อมให้
เหตุผลไม่หนักแน่น
ชี้ให้เห็นความสาคัญ
ของเรื่องที่ศึกษา ไม่มี
ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป
ายการ
เขียนอธิบาย
การนำ
�เสนองานเป็
นาเสนองานเป็
นไปนไป
ตามลาดับขั้นตอนแต่
ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน
ไม่มมี ี เข้ภาพขั
าใจยาก
้นตอน
การปฏิบัติ
เข้าใจยาก
เขียนสรุปการทางาน
ไม่เป็นลาดับขั้นตอน
อ่านไม่เข้าใจง่าย
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3 (ดี)
ศึกษาและสืบค้นข้อมูล
ได้ตรงประเด็นตามที่
กาหนด เนื้อหาถูกต้อง
และครบถ้วน มีแหล่ง
อ้างอิง 2 แหล่ง

2 (พอใช้)
ศึกษาและสืบค้นข้อมูล
ได้ตรงประเด็นตามที่
กาหนด เนื้อหาถูกต้อง
แต่ไม่ครบถ้วน มีแหล่ง
อ้างอิง 1 แหล่ง

1(ปรับปรุง)
ศึกษาและสืบค้นข้อมูล
ไม่ตรงประเด็น ไม่
ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
ไม่มีระบุแหล่งอ้างอิง

๖.
7.การนาเสนอหน้าชั้น เนื้อหานาเสนอครอบคลุม
เรียน
ทุกประเด็น ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ น่าเชื่อถือ
ใช้คาพูดนาเสนอได้
เหมาะสม
บุคลิกภาพดี ตอบข้อ
คาถามได้ทุกประเด็น
นาเสนอได้เหมาะสม ตรง
เวลาที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุกประเด็น
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ พูดนาเสนอได้
เหมาะสม ตอบข้อ
คาถามได้ทุกประเด็น
เสนอได้เหมาะสม ตรง
เวลาที่กาหนด

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุกประเด็น
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ น่าเชื่อถือ
ตอบข้อคาถามได้ทุก
ประเด็น ตรงเวลาที่
กาหนด

เนื้อหานาเสนอไม่
ครอบคลุม ไม่ถถููกกต้ต้อองง
ตามหลักวิชาการ
ตอบข้อคาถามได้ไม่
ครบทุกประเด็น
นาเสนอได้ไม่ตรงเวลา
ที่กาหนด

๗.
8.การปฏิบัติงาน

ใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ได้เหมาะสมกับ
งานที่ทา
ปฏิบัติงานได้ตามลาดับ
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัย
ปฏิบัติงานสาเร็จได้
ทันเวลา ผลงาน
เรียบร้อย สวยงาม
ตามประเภทของงาน

ใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับงานที่ทาส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานได้
ตามลาดับขั้นตอน
ปฏิบัติงานสาเร็จได้
ทันเวลา ผลงาน
เรียบร้อย

ใช้เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ ได้เหมาะสม
กับงานที่ทาส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานได้
ตามลาดับขั้นตอน
ปฏิบัติงานได้ไม่
ทันเวลา

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติตาม
บทบาทได้เหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่ มีการทางาน
เป็นทีมที่ดีรับผิดชอบ
ร่วมกัน เป็นผู้พูดและ
ผู้ฟังที่ดี มีคุณธรรมใน
การทางาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็นบางครั้ง
รับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
มีคุณธรรมในการ
ทางาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิดชอบร่วมกันได้
เป็นบางครั้ง ไม่ค่อยมี
คุณธรรมในการทางาน

6.การศึกษาและ
๕.
สืบค้นข้อมูล

4 (ดีมาก)
ศึกษาและสืบค้นข้อมูลได้
ตรงประเด็นตามที่กาหนด
เนื้อหาถูกต้องและ
ครบถ้วน มีแหล่งอ้างอิง
๓ แหล่ง

ระดับคุณภาพ

ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
ได้เหมาะสมกับงานที่ทา
ปฏิบัติงานได้ตามลาดับ
ขั้นตอนการทางาน มี
ความมั่นใจในการทางาน
ปฏิบัติงานด้วยความ
ปลอดภัย ปฏิบัติงาน
สาเร็จได้ทันเวลา ผลงาน
เรียบร้อย สวยงาม
สร้างสรรค์ตามประเภท
ของงาน
9. กระบวนการทางาน รู้จักบทบาทหน้าที่ภายใน
๘.
ร่วมกัน
กลุ่ม ปฏิบัติตามบทบาท
ได้เหมาะสมทุกคน มีการ
ทางานเป็นทีมที่ดี
รับผิดชอบร่วมกัน เป็นผู้
พูดและผู้ฟังที่ดี มี
คุณธรรมในการทางาน
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ระดับคุณภาพ

4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
11.การคิ
วิเคราะห์ คิดวิเคราะห์งานได้ตรง คิดวิเคราะห์งานได้ตรง คิดวิเคราะห์งานได้ตรง
๙.การคิ
ดวิดเคราะห์
งานและวางแผนการ ประเด็นตามที่กาหนด
ประเด็นตามที่กาหนด ประเด็นตามที่กาหนด
งานและวางแผน
ทางาน�งาน
มีความถูกต้อง วางแผน มีความถูกต้อง วางแผน มีความถูกต้องเป็นส่วน
การทำ
และเขียนแผนงานได้
และเขียนแผนงานได้
ใหญ่ วางแผนและ
ชัดเจน ละเอียด เข้าใจ
ชัดเจน นาไปสู่การ
เขียนแผนงานได้
ง่าย นาไปสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติเพื่อ บรรลุระดับคุณภาพ
ชัดเจน นาไปสู่การ
ประเด็นการประเมิน
การปฏิ
ิได้ )
4 เ(ดีป้มาหมายได้
าก)
3 (ดี)
เพื่อ บรรลุ
เป้าหมายได้
ปฏิ
บัติไ2บด้ัต(พอใช้
สามารถแก้
ัญหาและ
17.ทั
สามารถแก้
ัญหาและ
ัญหาและ
12.อภิกกษะการแก้
ปษะการ
รายแผนการ
อภิ
ปรายเรื่อปงที
่ศึกษามา สามารถแก้
อภิปรายเรื่อปงที
่ศึกษามา อภิ
ปรายเรื่อปงที
่ศึกษา
๑๐.ทั
ไข
ทญางานตามที
่ว�างแผน
ย่างชัดาเจน
ย่างชัดาเจน
อย่างชัางดๆเจนที่
อุปสรรคต่
ปหาในการทำ
ัญหาในการท
อุปอสรรคต่
ง ๆ พร้
ที่เกิอดมให้
ขึ้น อุได้ปอสรรคต่
ง ๆ พร้
ที่เกิอดมให้
ขึ้น มาได้
ปัแก้
งานางาน ได้
เกิดอขึมให้
้นในระหว่
างการ
ในระหว่
ในระหว่
ไว้ได้
เหตุ
ผลทีา่หงการท
นักแน่างานได้
น
เหตุผลทีา่หงการท
นักแน่างานได้
น
พร้
เหตุผลที
่หนัก
ทางานได้
ัญหา ใช้
ชีใช้้ใเห้หตุ
เห็ผนลในการแก้
ความสาคัญปของ
ชี้ใเห้หตุ
เห็ผนลในการ
ความสาคัญของ แน่
น ชี้ให้เใช้
ห็นเหตุผลใน
เรื
่องที่ศึกษา มี้ ขประยุ
้อมูลทีก่ต์ แก้
เรื่อปงทีัญ่ศหาึกษา
มีข้อมูลที่ ความส
่องที่
การแก้ปาคััญญหาของเรื
แสวงหา
แสวงหาความรู
แสวงหา
ความรู้มาใช้ในการบแก้
้ ประยุกต์คบวามรู
เฉพาะเจาะจงสนั
สนุน ความรู
เฉพาะเจาะจงสนั
สนุน้ ศึความรู
กษา ้ มีประยุ
ข้อมูกลต์ที่
ความรู้มาใช้ในการแก้
ปหา
ัญปหาใช้ภาษาสื่อสาร มาใช้
ปัญหา
ปัอญสรุ
ข้แก้
ข้อสรุใปนการแก้
ใช้ภาษาได้
เฉพาะเจาะจง
ได้
ชัดเจน ตัเหมาะสม
สนั
แก้
ัญสนุหานข้อสรุป
ตัดเสิหมาะสม
นใจแก้ปพูัญดหาได้
ดสินใจแก้ปัญหาได้
ปัญปบหา
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตาม
เหมาะสมตาม
ภาษาที
่ใช้ไม่กากวม
รู้จักบทบาทหน้าที่ภายใน รู้จักบทบาทหน้าที่
โดยค
งถึง สถานการณ์
13.ทักษะ
รูสถานการณ์
้จักบทบาทหน้
าทีานึ่ภายใน
ผลกระทบต่
ตนเองและ กลุ่ม ปฏิบัติตามบทบาท ภายในกลุ่ม ปฏิบัติตาม
กระบวนการทางาน
กลุ
่ม ปฏิบัติตอามบทบาท
นใหญ่
บทบาทได้เหมาะสมเป็น
บคุณภาพ
ผู้อเื่นหมาะสมทุกคน มีการ ได้เหมาะสมเป็นส่วระดั
กลุ
่ม นการประเมิน ได้
ประเด็
มีการทางานเป็
บางครั้ง2รั(พอใช้
บผิดชอบ
3 (ดีน) ทีมที่ดี
)
ทางานเป็4น(ดีทีมทีาก)่ดี
รั
บ
ผิ
ด
ชอบร่
ว
มกั
น
เป็
น
ผู
้
ร่
ว
มกั
น
รับผิดชอบร่วมกัน เป็เกณฑ์
นผู้ ประเมินผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
้ฟงั ที่ดี มีาที่ ยบ เป็
และผู้ฟางั ทีที่ด่ ยี บ
18.ทั
กษะววนิ ินยั ัย
รูพูปฏิ
้จดักและผู
รูปฏิ
้จนักบผูบทบาทหน้
20.การมี
ปฏิ
บบทบาทหน้
ัติตามกฎระเบี
บ
บบทบาทหน้
ัติตามกฎระเบี
ัต้พิตูดามกฎระเบี
พูรู้จดักและผู
้ฟังที่ดี ามีที่ภยายใน
๑๑.การมี
คุณธรรมในการทางาน
กติ
าปฏิ
ของห้
งเรียางาน
น ของ ภายในกลุ
กติกา ของห้
องเรีบยัตนิตาม มีภายในกลุ
กติคุณกาธรรมในการท
ของห้
องเรีบยัตางาน
นิ
กระบวนการทางาน
กลุ
บัติตอามบทบาท
่ม ปฏิ
่ม ปฏิ
คุณ่มกธรรมในการท
กลุ
ด้วยความเต็
่ม ไม่
่ม ได้บเค้ป็นข้ส่อวมูนล
ร่14.การศึ
วมกัน กษาและ
ได้
หมาะสมทุ
มีมูกลไม่
าร
เหมาะสมเป็
ศึกเ่มษาและสื
บค้กนคนข้มอใจ
ได้ บทบาทได้
ศึของกลุ
กษาและสื
บกค้่อนกวน
ข้อมูลน ตามบทบาทได้
ศึของกลุ
กษาและสื
นนทีตามที
มทีาคาญให้
่ดี ่กาหนด
วตนใหญ่
มีการท
เหมาะสมเป็
ก่ทตรงประเด็
อางานเป็
กวนความร
ครู ส่ได้
ความร
าคาญให้
ครูางาน
และ
ใหญ่
สืบค้นข้อมูล
รงประเด็
นตามที
่
ได้
ตรงประเด็นนบางครั
ตามที้ง่
และเพื
่อกนในห้
ยนนผู้ เป็
กผิ่อดกวนความร
รัเนืบ้อผิหาถู
ดชอบร่
มกัองเรี
น เป็
น่อนในห้
ทีมทีเนื่ดอีร้องเรี
ับหาถู
ผิยดนชอบ
ชอบร่
มกันกาคาญ
ต้อวงและ
กเพืาหนด
กต้อง รักไม่บาหนด
เนื้อวหาถู
ต้อง
ให้นคไม่ผูรูแค้พละเพื
พูครบถ้
ดและผู
่ดี งมีอ้างอิง ร่และครบถ้
วมกัน เป็วนนผู้พมีูดแและ
เป็
ูดและผู
้ฟมีังแทีหล่
่ดี ง
วน ้ฟมีังแทีหล่
หล่ง
แต่
รบถ้
ว่อนนใน
คุ๓ณแหล่
ธรรมในการท
างาน
ผูอ้้ฟางอิ
ังทีง่ด2ี มีคแหล่
ุณธรรมใน
มีห้อ้าคองอิ
ุณ
งเรีธรรมในการ
ง
ง
งย1น แหล่ง
างาน
ทรู้จางาน
22.มุ
ในการ �งาน ทรู้จางานที
่ได้รับมอบหมาย
ท้จางานที
่ได้รับมอบหมาย
างานที
่ได้รับ าที่
ักบทบาทหน้
าที่
ักบทบาทหน้
าที่ภายใน รูการท
15.ทัง่ ่งกมัมัษะ
ักบทบาทหน้
๑๒.มุ
น่ ่นในการทำ
ทกระบวนการท
างาน
เสร็
เสร็จตามก่มาหนดเวลา
มอบหมายเสร็
ปฏิบัติตาม ภายในกลุ
กลุ่มจตามก
ปฏิบัตาหนดเวลา
ิตามบทบาท ภายในกลุ
างาน
่ม ปฏิจตาม
บัติ
ผลงานมี
ความถูกคน
กต้อมีงการ บทบาทได้
ผลงานมีความถู
กต้อง น ตามบทบาทได้
กาหนดเวลา เป็น
เหมาะสมเป็
ได้เหมาะสมทุ
กลุ่ม
ละเอี
ยด ประณี
บร้อย มีการทางาน เหมาะสมเป็
บางส่วนผลงานมี
ความ
ส่เรีวยนใหญ่
ทางานเป็
นทีมทีต่ดี
นบางครั
้ง
เรี
อย วมกัน เป็นผู้ เป็นทีมที่ดีรับผิดชอบ
ง เรียบร้
รับยผิบร้
ดชอบร่
รัถูบกผิต้ดอชอบร่
วมกัอยเป็
น น
หานาเสนอครอบคลุ
บางรายการ
าเสนอ
19.การนาเสนอหน้า พูเนืด้อและผู
เนื
น เป็
นผู้พูดและ
้ฟังที่ดี มี ม ร่เนืว้อมกัหาน
เป็้อนหาน
ผู้พูดาเสนอ
และผู้ฟังที่ดี
ทุ
ก
ประเด็
น
ถู
ก
ต้
อ
งตาม
ประเด็
ชั23.รั
้นเรียกนความเป็นไทย คุนัณเรีธรรมในการท
มทุกประเด็
้ฟกเรี
ังทีย่ดนสามารถน
ี มีมคทุุณกธรรมใน
ยนสามารถนางาน
าภูมิ ผูนัครอบคลุ
าภูนมิ ครอบคลุ
นัมีคกุณ
เรียธรรมในการ
นสามารถน
าภูนมิ
หลั
ก
วิ
ช
าการ
น่
า
เชื
อ
่
ถื
อ
ใช้
ถูกญต้ญาไทย
อางาน
งตามหลัประเพณี
กวิชาการ ถูปัทกญ
ต้ญาไทย
องตามหลัประเพณี
ก
ปัญญาไทย ประเพณี
ปัการท
างาน
คไทย
าพูดในท้
นาเสนอได้
เ
หมาะสม
น่าเชืในท้
่อถืออพูงถิด่นนาเสนอได้
วิไทย
ชาการ
อ
องถิ่น มา
ไทย
มา
ในท้น่อางถิเชื่น่อถืมา
บุสร้คาลิงสรรค์
กภาพดีชิ้นตอบข้
อ
เหมาะสม
อ
ตอบข้
อคาถามได้
ทุก
งานได้
สร้
างสรรค์ชตอบข้
ิ้นงานได้
สร้างสรรค์
ชิ้นงานได้
คเหมาะสมกั
าถามได้ทุกบประเด็
น
คาถามได้ทุกบประเด็
ประเด็
น ตรงเวลาที
ลักษณะงาน เหมาะสมกั
ลักษณะน
เหมาะสมกั
บลักษณะ่
นาเสนอได้เหมาะสม ตรง
เสนอได้
าหนด
เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วน งาน
เห็เนหมาะสม
คุณค่า ชืตรง
่นชม กงาน
เวลาที่กาหนด
ร่วมในการอนุรักษ์และ มีเวลาที
ส่วนร่่กวาหนด
มในการอนุรักษ์
เผยแพร่ผลงาน

1(ปรับปรุง)
คราะห์งานไม่
านได้ได้
คิคิดดวิวิเเคราะห์
วางแผนและเขียยนน
วางแผนและเขี
13
แผนงานได้ไชม่ัดชเจน
แผนงานได้
ดั เจน
๑๓ารปฏิบัติได้
นำน�าไปสู
ไปสูก่ ่การปฏิ
บตั ไิ ม่ได้
1(ปรับปรุง)
สามารถแก้
ัญหาและ
อภิปรายเรื่อปงที
่ศึกษา
ชัดเจนาง พร้
อุมาไม่
ปสรรคต่
ๆ ทีอ่มให้
เกิ
ในระหว่
างการ
เหตุดขึผ้นลไม่
หนักแน่
น
ทชี้ใางานได้
ใช้เหตุ
การทำ
ใช้าคั
เผตุญลใน
ผลใน
ห้เห็�นงานได้
ความส
การแก้
ตัดสิไม่นใจ
ของเรื่อปงทีัญ่ศหาึกษา
มี
แก้
ข้อปมูลัญทีหาได้
่เฉพาะเจาะจง
สนับสนุนข้อสรุป 14
๑๔
รู้จักบทบาทหน้
าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิด1(ปรั
ชอบร่บวปรุ
มกังน) ได้
เป็นบางครั้ง
รูไม่้จคัก่อบทบาทหน้
าที่
ยปฏิ
ิตาม
ยมีคุณบัตธรรมใน
กฎระเบี
ยบ่ม กติ
ภายในกลุ
ปฏิกบาัติของ
การทางาน
ห้ศึกอษาและสื
งเรียน ของกลุ
ตามบทบาทได้
บค้นข้่มอมูล
รัก่ไม่บอตผิกวนความร
ดชอบร่วนมกัาคาญให้
รงประเด็
ไม่นได้
ครู
ละเพื
่อ้งนในครบถ้วน
เป็
ถูกนแต้บางครั
องและไม่
ห้มีรอคะบุ
งเรี
นคุณงอ้ธรรมใน
ไม่
่อยมี
แยหล่
างอิง
การท
างาน้ง
เป็นบางครั
ทรู้จางานที
่ได้รับ าที่
ักบทบาทหน้
มอบหมายไม่
เสร็บจัตตาม
ภายในกลุ่ม ปฏิ
ิ
กตามบทบาทได้
าหนดเวลา ผลงาน
ไม่
บร้อนยได้
รับมผิีคดวามเรี
ชอบร่ยวมกั
เป็นบางครั้ง
เนื
ไม่้อคหาน
่อยมีาเสนอไม่
คุณธรรมใน
ครอบคลุ
ม ไม่ ถูกต้าภูองมิ
นัการท
กเรียางาน
นสามารถน
ตามหลั
กวิชาการ
ปัญญาไทย
ประเพณี
ตอบข้
อคาถามได้
ไม่
ไทย ในท้
องถิ่น มา
ครบทุ
กประเด็
น
สร้างสรรค์
ชิ้นงานได้
นบ้าเสนอได้
ไม่ตรงเวลา
าง
ที่กาหนด

22.มุ่งมั่นในการ
ทางาน

ทางานที่ได้รับมอบหมาย ทางานที่ได้รับมอบหมาย ทางานที่ได้รับ
ทางานที่ได้รับ
เสร็จตามกาหนดเวลา
เสร็จตามกาหนดเวลา มอบหมายเสร็จตาม มอบหมายไม่เสร็จตาม
๑๔ ผลงาน 6
ผลงานมีความถูกต้อง
กาหนดเวลา
ผลงานมีความถูกต้อง
กาหนดเวลา เป็น
ละเอียด ประณีต
เรียบร้อย
บางส่วนผลงานมีความ ไม่มีความเรียบร้อย
เรียบร้อย
ถูกต้อง เรียบร้อยเป็น
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
บางรายการ
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
1(ปรับปรุง)
23.รั
ความเป็นนไทย
ไทย นักเรียนสามารถนาภูเกณฑ์
มิ ปนัระเมิ
กเรียนนสามารถน
นักเรียนสามารถนาภูมิ นักเรียนสามารถนาภูมิ
ผู้เรียนด้านคุาภูณมลัิ กษณะ
๑๓.รักความเป็
ปัปฏิญบญาไทย
ประเพณี
ปัปฏิญบญาไทย
ประเพณี
ประเพณี
20.การมีวินัย
ัติตามกฎระเบี
ยบ
ัติตามกฎระเบี
ยบ ปัปฏิญบญาไทย
ัติตามกฎระเบี
ยบ ปัไม่ญคญาไทย
่อยปฏิบัตประเพณี
ิตาม
ไทย
องถิอ่นงเรีมายน ของ ไทย
องถิอ่นงเรีมายน
ไทย
องถิอ่นงเรีมา
ในท้ยอบงถิกติ
่น กมา
กติกาในท้
ของห้
กติกาในท้
ของห้
กติกาในท้
ของห้
ยน ไทย
กฎระเบี
า ของ
สร้
ชิ้นงานได้
างสรรค์
ชิ้นกงานได้
สร้
างสรรค์
ชิ้นเป็งานได้
งสรรค์
ชิ้นงานได้
กลุา่มงสรรค์
ด้วยความเต็
มใจ ไม่ สร้
ของกลุ
่ม ไม่
่อกวน
ของกลุ
่ม ได้
นส่วน สร้
ห้อางเรี
ยน ของกลุ
่ม
เหมาะสมกั
บลักาคาญให้
ษณะงาน
บลักคษณะ
บลักษณะ บ้ก่อางกวนความราคาญให้
ก่อกวนความร
ครู เหมาะสมกั
ความราคาญให้
รูและ เหมาะสมกั
ใหญ่
เห็
นคุณ่อค่นในห้
า ชื่นอชม
เห็นคุอณงเรีค่ยานชื่นชม งาน
และเพื
งเรียมีนส่วน งาน
เพื่อนในห้
ไม่ก่อกวนความราคาญ ครูและเพื่อนใน
ร่วมในการอนุรักษ์และ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ให้ครูและเพื่อนใน
ห้องเรียน
เผยแพร่ผลงาน
ห้องเรียน
เป็นบางครั้ง
24.มี
ช่ทวางานที
ยเพื่อนในกลุ
่มทางาน ช่ทวางานที
ยเพื่อนในกลุ
่มทางาน ช่ทวางานที
ยเพื่อนในกลุ
ช่ทวางานที
ยเพื่อนในกลุ
22.มุจจ่งติมัิตสาธารณะ
่นสาธารณะ
ในการ
่ได้รับมอบหมาย
่ได้รับมอบหมาย
่ได้รับ ่ม
่ได้รับ ่ม
๑๔.มี
อาสาท
างานาหนดเวลา
ช่วยคิดช่วย อาสาท
างานาหนดเวลา
ช่วยคิด
ทมอบหมายเสร็
างาน อาสาทจตาม
างาน ทมอบหมายไม่
างาน บ้างบางครั
้ง
ทางาน
เสร็จตามก
เสร็จตามก
เสร็จตาม
15
15
15
15 ๑๕
ทผลงานมี
า แบ่งคปัวามถู
นสิ่งของ
ช่ผลงานมี
วยทา คแบ่วามถู
งปันกสิต้่งอของ
ช่กวาหนดเวลา
ยคิดช่วยทาเป็น ๑๕ กาหนดเวลา
๑๕ผลงาน
กต้อและ
ง
ง
ช่ละเอี
วยแก้ยดปัญประณี
หาให้ตผู้อื่นด้วย และช่
แบ่
งปัวนนผลงานมี
สิ่งของ ในบาง
เรียบร้วอยแก้
ย ปัญหาให้
บางส่
ความ ไม่มีความเรียบร้อย
ความเต็
โอกาส
เรียบร้อมยใจและเสียสละ ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
ถูกต้อง เรียบร้อยเป็น
บางรายการ
23.รั
กจวางแผนการใช้
กเรียนสามารถน
มิ ทวางแผนการใช้
นักเรียนสามารถน
าภู
มิ ทวางแผนการใช้
นัพวางแผนการใช้
กยากร
เรียนสามารถน
มิ นัวางแผนการใช้
กวางแผนการใช้
เรียนสามารถนาภูมิ
25.อยู
25.อยู
25.อยู
่อย่สาธารณะ
ย่างพอเพี
าง่อ่อย่นย่าไทย
งายงง ทวางแผนการใช้
วางแผนการใช้
วางแผนการใช้
ทรัพทยากร
ทรัพรัาภู
พยากร
ยากร
วางแผนการใช้
ทรัทพทรัยากร
พรัพยากร
ยากร
ททรัทรัพพรัยากร
พาภู
ยากร
ยากร
วางแผนการใช้
อต่ิความเป็
๑๔.มี
5.อยู่อย่าง ๑๕.อยู
รัพนัยากร
วางแผนการใช้
รัพวางแผนการใช้
ยากร
วางแผนการใช้
รัวางแผนการใช้
วางแผนการใช้
ปัในการด
ญญาไทย
ปัญาเนิ
ญาไทย
ประเพณี
ปัในการด
ญญาไทย
ประเพณี
ประเพณี
ในการดำ
�ในการด
เนินประเพณี
พอเพีในการด
พอเพี
ยพอเพี
ง ยยงาเนิ
ง นงานทาง
ในการด
ในการด
าเนินาเนิ
งานทาง
าเนิ
นงานทาง
งานทาง
ในการด
ในการด
ในการด
าเนิ
นาเนิ
งานทาง
นนงานทาง
งานทาง
ในการด
ในการด
าเนิ
าเนิ
าเนิ
นทรั
นงานทาง
นงานทาง
ทรัญทรัพพญาไทย
ยากรในการ
พยากรในการ
ยากรในการ
อเพียง
าเนินงานทาง
ในการด
าเนินงานทาง
พงานทาง
ยากรในการปัทรั
ในท้
อรนใจอย่
งถิ
ในท้
อธุงถิ
อนใจอย่
่นาางนงามา
องถิ่น รมากิรกิจจ
ธุทีธุรกิร่สกิจนใจอย่
จทีที่ส่สธุนใจอย่
ง ธุารงกิธุจธุรไทย
ทีกิรกิจ่สจทีนใจอย่
ที่ส่สนใจอย่
นใจอย่
ารงกิ่นาจงาทีมา
ง่สนใจอย่ธุารงธุไทย
กิธุรจกิรทีกิจจในท้
ที่สทีนใจอย่
่ส่สนใจอย่
งงานทางธุไทย
ดดราเนิ
ดาเนิ
นนงานทางธุ
งานทางธุ
งานใจอย่
ธุรกิจที่สนใจอย่ธุารงกิจไทย
กิาจง่นทีา่สมา
ดงถิาเนิ
กิาเนิ
จในท้
าดงสรรค์
ช้มิ้นค่งานได้
สร้
งสรรค์
สร้
าไม่งสรรค์
สร้
งสรรค์
งานได้ดด
ประหยั
และคุ
ดประหยั
ดและคุ
และคุ
า้ม้มไม่
ประหยั
และคุ
ดดและคุ
และคุ
้มชค่ิ้น้มางานได้
้มค่ไม่
ค่าาดไม่
เและคุ
อา
ไม่เอา
เอา้มประหยั
ดดและคุ
ดและคุ
และคุ
้มค่้มค่าค่าไม่
าไม่ไม่างประหยั
ทีที่สที่สานใจอย่
่สนใจอย่
นใจอย่
าิ้นงประหยั
า าไม่ไม่ ้มประหยั
ประหยัดและคุ้มประหยั
ค่า สร้
ไม่ประหยั
ดค่ค่าและคุ
ค่าประหยั
ไม่าดเอา
ประหยั
ค่ประหยั
าประหยั
ทีชิ้น่ส้มงานได้
นใจอย่
ด าชงประหยั
เหมาะสมกั
กื่นและไม่
ษณะงาน
เหมาะสมกั
บและไม่
ลักทษณะ
เหมาะสมกั
บ้อื่น้อื่นลัและไม่
ษณะ
บ้และคุ
าและคุ
ง ้มค่้มค่า าไม่ไม่เอา
เอาเปรี
เอาเปรี
ยบผูย้อยเปรี
บผู
ื่นบผูบ้อและไม่
และไม่
เปรีเปรี
ยทเปรี
บผู
ยยบผู
้อบผู
ื่น้อและไม่
้อื่นื่นเอาเปรี
และไม่
าให้
ทยทบผู
าให้
าให้้อื่นเอาเปรี
เอาเปรี
เอาเปรี
ยบผู
ยยบผูบผู
้อและคุ
ื่นกและไม่
และไม่
และคุ
เอา
เอาเปรียบผู้อื่นเอาเปรี
และไม่
ยลั้อื่นบผู
้อื่น และไม่
าให้
และไม่
้มค่า ไม่เอา
เห็
น
คุ
ณ
ค่
า
ชื
น
่
ชม
มี
ส
ว
่
น
งาน
เห็
น
คุ
ณ
ค่
า
ชื
น
่
ชม
งาน
าให้
เดื
อดร้
นดร้
อนนอให้นให้ผูให้้ออื่นผูภัผู้อเดื้อยื่นอื่นเมื
เดืดร้
เดื่อออดร้ดร้อทอให้
นาให้
นให้
อให้
ภัผอยู้ออภัเมื
ยเมื
่อเมือ่อ่อดร้ทาให้
าให้
ผใหู้้อผผื่นู้อู้อื่นเดืื่นเดือเปรี
เดือดร้อดร้ยดร้
อบผู
อนอนนให้
เปรี
เปรี
เปรียยบผู
ยบผู้อ้อื่นื่นและไม่
และไม่
�ู้อาให้
ให้ื่นผเดืผู้อู้อื่นผูื่นดร้
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้ทาให้
อนททำผทให้
้อเดืื่นออเดื
ออให้
ดร้
ื่นภัยเดื
อททนาให้
้อให้ื่นให้และไม่
รกระท
ละ
นร่
อภัยาร่อภั
เมืวอภัมในการอนุ
่อยยผูยเมื
ผู้ออ้ ้อน่ื่นื ื่นกระทำ
กระท
าักษ์แ�าาผิ
า ดพลาด
ผู้อื่นผูผูมี้อกระท
้อื่นสื่น่วกระท
กระท
าผิวมในการอนุ
าผิ
ดอภั
าผิ
พลาด
ดดพลาด
อภัอภัอภั
ยาเมื
ยยเมื่อเมืผู่อ่อผู้ ผู้อื่น้ทอื่นกระท
ื่นาให้
กระท
กระท
อภั
เมื้อเมื่ออ่ ื่น่อผูผูกระท
อภัยเมื่อผู้อื่นกระท
กระท
ยพลาด
เมื่อผูร้อักื่นษ์กระท
ผาู้อาื่นา เดือดร้ททาให้
อทาให้
นาให้ผู้อผื่นู้อื่นเดืเดืออดร้ดร้ออนน
เผยแพร่
ผิผิผิดดดพลาด
พลาด
ตัดผตัสิลงาน
ตัตัดนตัดดสิใจดสิสินสินนใจด
นใจ
สิ่นนใจด
าเนิ
ใจดาเนิ
นาเนิ
นธุกิธุรจกิรทีกิจ่ จทีที่ ่ ผิดผิพลาด
ผิดดพลาด
พลาด
พลาด
ใจใจาเนินตัธุดรกิสิตัจตันดทีดสิใจด
ผิดพลาด ตัดสินผิใจดพลาด
ผิธุดนรพลาด
24.มีจดิตาเนิ
สาธารณะ
ช่
ว
ยเพื
อ
่
นในกลุ
่
ม
ท
างาน
ช่
ว
ยเพื
อ
่
นในกลุ
่
ม
ท
างาน
ช่
ว
ยเพื
่อนในกลุ่ม
ช่วยเพื่อนในกลุ่ม
าเนิดดำนดาเนิ
กิรกิ่สกิจจนใจใน
จทีทีทีส่ส่ ่สนใจใน
นใจใน
นใจใน
สนใจในชี
สนใจในชี
สนใจในชี
วิติตประจ
ประจ
าวัาวั
นาวันน
นธุรกิจที่สดนใจใน
วิตประจ
าวั
น วิตวประจ
�ธุาเนิ
เนิรนกินนจธุธุธุรรทีสนใจในชี
อาสาท
ช่ด้วด้วยคิ
ดช่วด้ยวยความรอบคอบ
างาน ช่วยคิด
ทางาน อาสาทางาน ทางาน บ้างบางครั้ง
ประจ
ชีชีชีวววิตติ ิตประจ
ประจ
าวัางาน
นด้าวั
นนวนยความ
วยความ
ยความ
ด้ด้อาสาท
ววยความรอบคอบ
ยความรอบคอบ
ชีวิตประจาวัน ชีด้ววิตยความ
ประจำ
�วด้าวั
วัยความรอบคอบ
ด้วยความ
ทรอบคอบมี
า แบ่คงวามรู
ปันคความรู
สิวามรู
รอบคอบมี
้่งของ้ ้ ้ และ ช่วยทา แบ่งปันสิ่งของ ช่วยคิดช่วยทา
รอบคอบมีความรู
้ รอบคอบมี
รอบคอบมี
ค
วามรู
ช่ลเหตุ
วยแก้
ัญและข้
แบ่งปันสิ่งของ ในบาง
และข้
ผผผลลลปและข้
อหาให้
มูลอออมูมูมูลผลลู้อื่นด้วย และช่วยแก้ปัญหาให้
เหตุผล และข้อเหตุ
มูล ผเหตุ
เหตุ
และข้
ความเต็
โอกาส
ข่ข่าวสารที
าวสารที
่เป็มนใจและเสี
่เจริ
ป็่เป็นงนจริจริง งยสละ ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
ข่าวสารที่เป็นจริข่งาวสารที
ข่าวสารทีเ่ ป็นจริงป

ปัญญาไทย ประเพณี ปัญญาไทย ประเพณี
ไทย ในท้องถิ่น มา ไทย ในท้องถิ่น มา
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้
เหมาะสมกับลักษณะงาน เหมาะสมกับลักษณะ
เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วน งาน เห็นคุณค่า ชื่นชม
ร่วมในการอนุรักษ์และ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
เผยแพร่ผลงาน
24.มีจิตสาธารณะ ช่วยเพื่อนในกลุ่มทางาน ช่วยเพื่อนในกลุ่มทางาน
อาสาทางาน ช่วยคิดช่วย อาสาทางาน ช่วยคิด
ทา แบ่งปันสิ่งของ และ ช่วยทา แบ่งปันสิ่งของ
ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นด้วย และช่วยแก้ปัญหาให้
ความเต็มใจและเสียสละ ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
เกณฑ์
ารตักกดารตั
ารตั
สิยนดนรู
ดหน่
สิสิน้ นวหน่
ยการเรี
หน่ววยการเรี
ยการเรี
ยนรูยย้ นรูนรู้ ้
เกณฑ์การตัดสิเกณฑ์
น หน่เกณฑ์
วกยการเรี
ร้อยละ
ร้อร้อยละ
ยละ
90หมายถึ
90
- 90
100
- -ง100
100 หมายถึ
ดีมมากาก
ร้อยละ 90 - 100
ดีหมายถึ
มหมายถึ
ากง ง ง ดีมดีาก
อยละ
ร้อร้อยละ
ยละ
70หมายถึ
70
–70
89––ง89
89 หมายถึ
หมายถึ
ง ง ง ดี ดีดี
ร้อยละ 70 – ร้89
ดีหมายถึ
ร้อร้อยละ
ยละ
50-69
50-69
50-69
หมายถึ
หมายถึ
หมายถึ
ง ง ง พอใช้
พอใช้
พอใช้
ร้อยละ 50-69ร้อยละ
หมายถึ
ง
พอใช้
ร้อยละ
ร้อร้อยละ
ยละ
1 –หมายถึ
149
1––49
49
หมายถึ
บปรั
ปรุ
บบปรุ
งปรุง ง
ร้อยละ 1 – 49
ง
ปรัหมายถึ
บหมายถึ
ปรุง งง ง ปรัปรั
เกณฑ์
เกณฑ์
กรารผ่
นา้งนแต่ตัตั้งพอใช้
รแต่
้งะดั
แต่รบะดั
รคุะดัขึณบ้นบคุภาพ
คุไป
ณณภาพ
ภาพ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ขึ้นขึไปขึ้น้นไปไป
เกณฑ์การผ่าน เกณฑ์
ตั้งแต่
ะดักบาการผ่
คุนารผ่
ณาตัภาพ

ปัญญาไทย ประเพณี
ไทย ในท้องถิ่น มา
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้
เหมาะสมกับลักษณะ
งาน

ปัญญาไทย ประเพณี
ไทย ในท้องถิ่น มา
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้
บ้าง

ช่วยเพื่อนในกลุ่ม ช่วยเพื่อนในกลุ่ม
ทางาน อาสาทางาน ทางาน บ้างบางครั้ง
ช่วยคิดช่วยทา
แบ่งปันสิ่งของ ในบาง
โอกาส

๑๖

7
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แบบบันทึกการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ชื่อ........................................................................ชั้น................ห้อง............./.................เลขที่............................
หน่วยการเรียนรู้ที่......................................................เรื่อง...................................................................................
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้ได้
อย่างไร
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
……………………………………….
………………………………………

สิ่งที่ชอบจากที่ได้เรียนรู้แล้ว
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..
……………………………………….

สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มและ
เป็นปัญหาอุปสรรค
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
……………………………………….
……………………………………….

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ดการเรี
ยนรู้ท่อี่การด
1 ารงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต แผนการจั
เรื่อง การท
างานเพื
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 1้ การงานอาชี
เก่งคิด เก่งพทและเทคโนโลยี
า เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต รายวิ
เรื่อง ชการท
างานเพื่อพการด
ารงชีวิต
กลุ่มวสาระการเรี
า การงานอาชี
และเทคโนโลยี
กลุ
่มสาระการเรี้อยหา
นรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมการเรียรายวิ
นรู้ ชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื
นา (5 นาทีย)นรู้
ขั้ น ตอนการท
ขอบเขตของเนื
้อหา างานเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ที่ มี ขักิจ้นกรรมการเรี
สนทนากั
ประสิขัท้ นธิตอนการท
ภ าพ เช่กษะกระบวนการทำ
น งานบ้
า น ่ องานเกษตร
ความหมายของทั
�งานและ
า (5
นาที)บนักเรียนในเรือ่ งการปฏิบัติงานทาอย่างไรงานที่เรา
างานเพื
การด
ารงชีงานช่
วิ ต ทีา่ มงี ขั้นน- ครู
กลุ่มจะสามารถด
าเนินอ่ ไปได้
และมี
่สร้าางไรงานที
งสรรค์ ่เรา
บนักเรียนในเรื
งการปฏิ
บัตผิงลงานที
านทาอย่
งานประดิ
และงานอื
่นๆ ่อาดำน�รงชี
ประสิ ท�คัธิญภษฐ์าพ
เช่ น�งานเพื
งานบ้
งานเกษตร
งานช่ า ง ปฏิบ- ัตครูิเป็สนนทนากั
ความสำ
ในการทำ
ิวิต
เรีย่มนตอบค
าถามพร้
ล ่สร้างสรรค์
ปฏิบ- ัตให้ิเป็นนักกลุ
จะสามารถด
าเนิอนมอธิ
ไปได้บแายเหตุ
ละมีผผลงานที
จุงานประดิ
ดประสงค์
ษฐ์ของการเรี
และงานอืย่นนรูๆ้
- ครู
ประสงค์าถามพร้
การเรียอนรูมอธิ
้ บายเหตุผล
ให้นแักจ้งเรีจุยดนตอบค
ด้จุดานความรู
ประสงค์ข้ องการเรียนรู้
ขั้น-สอน
นาที) การเรียนรู้
ครูแจ้(45
งจุดประสงค์
อธิบายความหมาย
ความสาคัญของทักษะที่
ด้1.านความรู
้
แบ่งกลุ
่มนันาที
กเรีย)นเป็น 5 กลุ่มๆละเท่าๆกัน ระดมความคิดเรื่อง
ขั้นสอน
(45
จ1.าเป็อธินในการท
างานเพื่อความส
การดารงชี
ิตได้ กษะที่
บายความหมาย
าคัญวของทั
การทแบ่างานจากการใช้
ความรู
กษาใบความรู
้ที่ 1 เรื่อดงเรืการ
งกลุ่มนักเรียนเป็
น 5้เดิกลุม ่มและศึ
ๆละเท่
าๆกัน ระดมความคิ
่อง
ด้จาเป็
านทันกในการท
ษะกระบวนการ
างานเพื่อการดารงชีวิตได้
ทการท
างานเพื
อ
่
การด
ารงชี
ว
ต
ิ
างานจากการใช้ความรู้เดิม และศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การ
ยนเขียนแผนภาพความคิดสรุปทักษะที่
ด้1.นั
านทักกเรีษะกระบวนการ
นักเรีย่อนแต่
ะกลุ่มวิตทาใบงาน แผนภาพความคิด เรื่อง การทางาน
ทางานเพื
การดลารงชี
จ1.นั
าเป็กนเรีในการท
่อการดารงชีดสรุ
วิตปอย่ทัากงมี
ยนเขียางานเพื
นแผนภาพความคิ
ษะที่
เพื่ อนัการด
ารงชีละกลุ
วิ ต ่มจากการดู
ลิ ป วี ดี โ อ และจากใบความรู
้1
กเรียนแต่
ทาใบงาน คแผนภาพความคิ
ด เรื่อง การทางาน
ประสิ
ธิภาพได้างานเพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
จาเป็นทในการท
เรื
การทางานเพื
ารงชีวิตค ลิ ป วี ดี โ อ และจากใบความรู้ 1
เพื่อ่ อง การด
ารงชี วิ ่อตการด
จากการดู
ด้านคุ
กษณะ
ประสิ
ทธิณภลัาพได้
กเรียนแต่
ละกลุ
่มนาเสนอผลงานแผนภาพความคิ
ด ใบงานที่ 1
เรื่องนัการท
างานเพื
่อการด
ารงชีวิต
1.มี
ค
วามมุ
ง
่
มั
น
่
ในการท
างาน
ด้านคุณลักษณะ
เรื่องนัการท
างานเพื
่อด่มารงชี
วิต กลุ่มละ 5 นาที
กเรียนแต่
ละกลุ
นาเสนอผลงานแผนภาพความคิ
ด ใบงานที่ 1
1.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ขัเรื้น่อสรุ
ป (10
นาที่อ)ดารงชีวิต กลุ่มละ 5 นาที
ง การท
างานเพื
ร 1 )กลุ่มนาผลงานเพื่อสรุปบทเรียนร่วมกัน
ขั้น-สรุอาสาสมั
ป (10คนาที
- ครู
ใช้คาถามสรุ
ปบทเรี
ยน จากผลงานที
่นักเรียยนร่นทวมกั
าแผนภาพ
อาสาสมั
คร 1 กลุ
่มนาผลงานเพื
่อสรุปบทเรี
น
ความคิ
กเรียปนบทเรี
เช่น ยนันกเรีจากผลงานที
ยนใช้ทักษะการท
่มี
- ครูใดช้ของนั
คาถามสรุ
่นักเรียางานที
นทาแผนภาพ
ประสิทดธิของนั
ภาพอย่กเรีางไร
ความคิ
ยน เช่น นักเรียนใช้ทักษะการทางานที่มี
- ครูทใธิห้ภนาพอย่
ักเรียนน
ประสิ
างไราผลงานไปติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนของ
- ครูให้นักเรียนนาผลงานไปติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนของ
ตนเอง
ตนเอง
เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชั่วกโมง
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
ษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรูชั้ ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.
ใบความรูง้ทเรีี่ 1ยนรู
เรื่อ้ ง การทางานเพื่อการ
สื่อและแหล่
ด1.ารงชี
วิตที่มี้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการ
ใบความรู
2.
ใบงานที
การดำ
�รงชี
ี ่อง การทางานเพื่อ
ดารงชี
วิตทีว่มิต1ีที่มเรื
การด
ารงชีว่ ิต1 เรื่อง การทางานเพื่อ
2. ใบงานที
3.
อุปารงชี
กรณ์วใิตนการทาแผนภาพความคิด
การด
กระดาษ
สีเมจิาแผนภาพความคิ
ก
3. อุปกรณ์A4ในการท
ด
ภาระงาน/ชิ
กระดาษ A4้นงาน
สีเมจิก
1.
แผนภาพความคิ
ภาระงาน/ชิ
้นงาน ด เรื่อง การทางานเพื่อ
การด
ารงชีวิต
1. แผนภาพความคิ
ด เรื่อง การทางานเพื่อ
การดารงชีวิต

๑๘
๑๘
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อภิปรายขั้นตอนการทางาน
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ .
ประเมินผลงานสาเร็จ
ประเมินแผนภาพความคิด
เรื่อง การทางานเพื่อการ
การดำ
่มีปทระสิ
ดารงชี�รงชี
วิตทีวปิตทีระสิ
ธิภทาพธิภาพ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ..
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง 23101
ภาคเรี
1 ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ชัย้นนที
มัธ่ ยมศึ
ที่ ๓กษาปีที่ 3
จุดประสงค์ 1. อธิบายความหมาย ความสาคัญของ ทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อการดารงชีวิตได้
ความหมายของทักษะกระบวนการทางาน
ทักษะการทางาน หมายถึง ความสามารถในการทางานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยา และความชานาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ
กระบวนการ หมายถึง แนวทางการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นลาดับ
ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพนาไปสู่
ความสาเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด
การทางาน (Work) หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรในบุคลากรหนึ่งกระทาขึ้นด้วยกาลังกายและกาลังใจ
เพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เขาต้องการ เช่น เพื่อการดารงชีวิต เพื่อความสบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นต้น
ทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อการดารงชีวิต ได้แก่
1.ทักษะการทางานร่ วมกัน หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ มหรือเป็นทีม และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จนสามารถทาให้งานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มบุคคล
ภาระงาน และการจัดการจะต้องรู้จักการวิเคราะห์งานและวางแผนการจัดวางลาดับขั้นตอนของงานให้สัมพันธ์กัน
วิธีการทางานในแต่ล ะขั้ นตอนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ จัดคนทางานให้ สอดคล้ องกับลักษณะงานมีความ
รับผิดชอบ และไม่เอาเปรียบผู้ร่วมงาน
2.ทักษะการจัดการ หมายถึง กระบวนการดาเนินงานอย่างใด อย่างหนึ่งเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่การ
วางแผนดาเนินงาน การทากิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่นมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดรวมไปถึงการประเมินงานเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา งานให้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานต่าง ๆ ทั้งส่วนตัว และงานกลุ่ม หรือองค์กรได้
3.ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสบการณ์กาหนดทางเลือก เพื่อจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขั้นในการทางาน หรือในชีวิตอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับตนเองที่สุ ด การแก้ปัญหาจึงเป็น
กระบวนการของความพยายามในการทางานเพื่อให้ประสบความสาเร็จ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาสามารถหาแนว
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดและทันท่วงที
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กษะการแสวงหาความรู
อ การค้
าหาความรู
้ และสามารถสร้
างความรู
อาจจะมา
มา
4.ทั4.ทั
กษะการแสวงหาความรู
้ คือ้ คืการค้
นคว้นคว้
าหาความรู
้ และสามารถสร้
างความรู
้ใหม่้ใหม่
เพิ่มเพิเติ่มมเติได้มอได้าจจะมา
จากการคิ
ด การศึ
การทดลองการค้
การค้
า หรื
อปฏิ
้วยตนเองแล้แล้
นามาวิ
เคราะห์
ดความรู
จากการคิ
ด การศึ
กษากษาการทดลอง
นคว้นคว้
า หรื
อปฏิ
บัตบิดัต้วิดยตนเอง
วนวามาวิ
เคราะห์
เพื่อเพืให้่อเให้กิดเกิความรู
้ใหม่้ใหม่
ับความรู
ยู่ โดยการศึ
กษาค้
้น จไม่ากัจากั
ว่าจะมาจากแหล่
งความรู
ด อาจเป็
นความรู
ซึ่งสัซึม่งสัพัมนพัธ์นกธ์ับกความรู
้เดิม้เดิทีม่มทีีอ่มยูีอ่ โดยการศึ
กษาค้
นคว้นคว้
านัา้นนัไม่
ดว่ดาจะมาจากแหล่
งความรู
้ใด ้ใอาจเป็
นความรู
้ใน้ใน
องเรี
น ความรู
้ตามป้
ายสถานที
่างๆไปจนสื
ห้อห้งเรี
ยนยความรู
้ตามป้
ายสถานที
่ต่า่ตงๆไปจนสื
่ออื่อนอืๆ่นก็ๆได้ก็ได้
ณธรรมจริจริ
ยธรรมในการท
ในการท
างาน
5. 5.คุณคุธรรม
ยธรรม
างาน
ณธรรมหมายถึ
หมายถึ
ง สภาพคุ
ณงานมความดี
และความถู
องในการแสดงออกทั
้งกายวาจา
วาจาและใจของแต่
และใจของแต่
คุณคุธรรม
ง สภาพคุ
ณงานมความดี
และความถู
กต้กอต้งในการแสดงออกทั
้งกาย
คคลซึ
นหลั
กในการประพฤติ
ิจนเกิ
ละบุละบุ
คคลซึ
่งยึด่งยึมัด่นมัไว้่นเไว้ป็นเป็หลั
กในการประพฤติ
ปฏิปบฏิัตบิจัตนเกิ
ดเป็ดนเป็นินสนิัยสัย
ยธรรมหมายถึ
หมายถึ
ง กฎเกณฑ์
นแนวทางในการประพฤติ
ิตนในสิ
เหมาะสมและเป็
และเป็
จริจริ
ยธรรม
ง กฎเกณฑ์
ที่เป็ทนี่เป็แนวทางในการประพฤติ
ปฏิปบฏิัตบิตัตนในสิ
่งที่งดทีีง่ดามีงามเหมาะสม
นทีน่ ที่
ยมชมชอบหรื
อยอมรั
บจากสั
่อความสั
งตนเองและความสงบเรี
อยของสั
นิยนิมชมชอบหรื
อยอมรั
บจากสั
งคมงคมเพื่อเพืความสั
นตินสติุขสแหุ่ขแห่
งตนเองและความสงบเรี
ยบร้ยบร้
อยของสั
งคมงคม
ความส
ญในการท
างานเพื
่อการด
ารงชี
ความส
าคัาคั
ญในการท
างานเพื
่อการด
ารงชี
วิตวิต
การประกอบอาชี
่มาของรายได้เพื่อเพืน่อาไปใช้
นาไปใช้
่ายในการด
ารงชี
จาเป็
องอาศั
การประกอบอาชี
พเป็พนเป็ทีน่มทีาของรายได้
จ่าจยในการด
ารงชี
วิตวซึิต่งซึจ่งาเป็
นต้นอต้งอาศั
ยปัยจปัจัจยจัสีย่ในสี่ใน
การด
ารงชี
ิตและสร้
างมาตรฐานที
ตนเองครอบครั
ครอบครั
ว และสั
่มากมายควรพิ
ควรพิ
จารณาเลื
การด
ารงชี
วิตวและสร้
างมาตรฐานที
่ดีให้่ดีใแห้ก่แตก่นเอง
ว และสั
งคมงคมอาชีอาชี
พมีพอมียูอ่มยูากมาย
จารณาเลื
อกอก
ประกอบอาชี
ีความถนั
ดและความสนใจสุจสุริจตริมีตคมีวามมั
ความมั
่นคงในชี
ิตและมี
รายได้
ยงพอความจ
นของการ
ประกอบอาชี
พทีพ่มทีีค่มวามถนั
ดและความสนใจ
่นคงในชี
วิตวและมี
รายได้
เพียเพีงพอความจ
าเป็าเป็
นของการ
ประกอบอาชี
การประกอบอาชี
ประกอบอาชี
พมีพดพมีังมีนีดดัง้ ังนีนี้ ้
1.เพื
่อตนเอง
1.เพื
่อตนเอง
นการประกอบอาชี
นหรื
อรายได้
ายใช้
สอยส
บการด
และตอบสนอง
เป็นเป็การประกอบอาชี
พเพืพ่อเพืให้่อให้
ได้เไงิด้นเงิหรื
อรายได้
มาจัมาจั
บจ่บาจ่ยใช้
สอยส
าหรัาหรั
บการด
าเนิาเนิ
นชีนวชีิตวิตและตอบสนอง
ความต้
องการของตนเองเช่นเช่ซืน้อซืเครื
้อเครื
า เครื
ดหญ้
า เตาไมโครเวฟรถยนต์
รถยนต์ฯลฯฯลฯซื้อซืสิ้อ่งสร้
สิ่งสร้
างความบั
ความต้
องการของตนเอง
่องซั่อกงซัผ้กาผ้เครื
่องตั่องตั
ดหญ้
า เตาไมโครเวฟ
างความบั
นเทินงเทิง
และการพั
น นเช่วินทวิยุทโทรทั
ยุ โทรทั
น์ ตลอดจนซื
ย นเช่เครื
น เครื
่องประดั
บราคาแพงน้าหอม
น้าหอม
และการพั
กผ่กอผ่นอเช่
ศน์ศวีน์ดวีีทดัศีทน์ัศตลอดจนซื
้อสิ้อนสิค้นาค้ฟุา่มฟุเฟื่มอเฟืยอเช่
่องประดั
บราคาแพง
งสาอางเป็นเป็ต้นนต้น
เครืเครื
่องส่อาอาง
2.เพี
่อครอบครั
2.เพี
่อครอบครั
วว
ครอบครั
นหน่
งคมที
สมาชิ
กของครอบครั
วประกอบด้
อ แม่ลูกลูซึก่งซึมี่งภมีาระหน้
ภาระหน้
ครอบครั
วเป็วนเป็หน่
วยสัวยสั
งคมที
่เล็ก่เล็ทีก่สทีุด่สุดสมาชิ
กของครอบครั
วประกอบด้
วยวพ่ยอพ่แม่
าทีา่ททีี่ ่ที่
องปฏิ
น นเช่พ่นอพ่แม่อแม่
ูกและให้
การศึ
่อประกอบอาชี
พในอนาคตลูกลูมีกหมีน้หาน้ทีา่ศทีึก่ศษาึกษา
จะต้จะต้
องปฏิ
บัตบิตัต่อิตกั่อนกัเช่
มีหมน้ีหาน้ทีา่เลีที้ย่เลีงดู้ยงดู
ลูกลและให้
การศึ
กษากษาเพื่อเพืประกอบอาชี
พในอนาคต
ยนจนส
จการศึ
วแสวงหาอาชี
พ ่อเพืหารายได้
่อหารายได้
มาเลี
ตนเองพ่อพ่แม่อแม่และทุ
และทุ
กคนในครอบครั
ว มให้ี มี
เล่าเล่เรีายเรีนจนส
าเร็าเร็
จการศึ
กษากษาแล้แล้
วแสวงหาอาชี
พ เพื
มาเลี
้ยงดู้ยงดู
ตนเอง
กคนในครอบครั
ว ให้
มาตรฐานความเป็
มาตรฐานความเป็
นอยูนอยู
่ที่ด่ทีขี่ดึ้นีขึ้น
มชน
3. 3.เพืเพื
่อชุ่อมชุชน
ครอบครั
วนหนึ
่งของชุ
มชนหรื
หากสมาชิ
ละครอบครั
วประกอบอาชี
ครอบครั
วเป็วนเป็ส่นวส่นหนึ
่งของชุ
มชนหรื
อสัองสัคมงคมหากสมาชิ
กแต่กแต่
ละครอบครั
วประกอบอาชี
พทีพ่สทีุด่สจริุดจริ
ตถูตกถูต้กอต้งอง
ตามกฎหมายและมี
และมี
รายได้
ดี และมี
โอกาสก้
าวหน้
าภายในชุ
มชนทาให้
ทาให้
ุมชนเข้
ง เศรษฐกิ
จของ
ตามกฎหมาย
อาชีอาชี
พทีพ่มทีั่น่มคงั่นคงรายได้
ดี และมี
โอกาสก้
าวหน้
าภายในชุ
มชน
ชุมชชนเข้
มแข็มแข็
ง เศรษฐกิ
จของ
มชนเจริ
องสามารถพึ
่งพาตนเองได้
ชุมชุชนเจริ
ญรุญ่งเรืรุ่งอเรืงสามารถพึ
่งพาตนเองได้
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4.เพื่อประเทศชาติ
เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทาให้อัตราการว่างงาน
ลดน้อยลง ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชน รายได้เกิดการหมุนเวียน ทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก้าวหน้า ผลจากการที่ประชาชนประกอบ
อาชีพ มีงานทา มีรายได้ ชุมชนมีความเข้าแข็งและชาระภาษีให้แก่รัฐ เพื่อรัฐจะได้นาไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง
ๆ เช่น การสร้างถนน สะพาน เขื่อน โรงไฟฟ้า เป็นต้น การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชนและในประเทศ
จึงเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง
ที่มา : https://pattarapornt.weebly.com/
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ใบงานที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กาหนดและตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการทางาน

การทางานเพื่อการดารงชีวิต

14
23

ระดับ 1 ปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ 1 คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
อภิปรายขั้นตอน
คะแนน
ชื่อ-สกุล
ทักษะที่จาเป็น
คุณภาพ
4 3 2 1
4

25
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24

ชื่อ-สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
9 -12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
0 - 4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
สรุป
รวม
ระดับ
การศึกษาและ
การนาเสนอหน้า
กระบวนการ
คะแนน
การปฏิบัติงาน
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน
สืบค้นข้อมูล
ชั้นเรียน
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16

26

16
25

ชื้อ-สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ระดับ 2 พอใช้

ผ่าน

สรุป

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
รวมคะแนน ระดับ
ความมุ่งมั่นในการทางาน
คุณภาพ
1
2
3
4
4
ไม่ผ่าน
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เื่่กการดารงีีวิ
เร่่กง ทักษะที่จาเป็นในการทางานเื่่กการดารงีีวิ
เวลา 1 ีั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานกาีีืและเทคโนโลยี
รายวิีา การงานอาชี
การงานกาีีพืและเทคโนโลยี
ีั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขกบเข ขกงเน่้กหา
ส่่กและแหล่งเรียนรู้
1. คลิปทักษะการะบวนการทางาน
ขั้ น ตอนการท างานเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ที่ มี ขั้นนา (5 นาที)
2. ใบความรู้ ที่ ๒1 เรื่อง การทางานเพื่อการ
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น งานบ้ า น งานเกษตร งานช่ า ง - ครูนาเสนอคลิปทักษะกระบวนการทางาน
- ให้นักเรียนตอบคาถามพร้อมอธิบายเหตุผล
ดารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพ
งานประดิษฐ์ และงานอื่นๆ
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง ทักษะที่จาเป็นในการ
จุดประสงค์ขกงการเรียนรู้
ขั้นสกน (45 นาที)
ทางานเพื่อดารงชีวิต
ด้านทักษะกระบวนการ
1.นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานในกลุ่มในการสร้าง
แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่มๆละเท่าๆกัน ระดมความคิด 4. กระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว จานวน 50 แผ่น
ชั้นงาน 1 ชิ้นงาน เช่น บ้านหรือปราสาท
เรื่อ ง ทัก ษะที่จ าเป็นในการทางานจากการดูค ลิ ป วีดี โ อ และ กาวลาเท็กซ์ กรรไกร เครื่องเย็บกระดาษ
ด้านคุณลักษณะ
ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง การทางานเพื่อการดารงชีวิต
ลังกระดาษ 1 ลัง สีเมจิ กลุ่มละ 1 กล่อง
1.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
นั ก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ท าใบงานที่ 2 เรื่ อ ง การท างานเพื่ อ ภาระงาน/ีิ้นงาน
1. สร้างสรรค์ชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน เป็น
ดารงชีวิต จากการดูคลิปวีดีโอ
ปราสาท หรือ บ้าน จานวน 1 หลัง
ขั้นสรุป (10 นาที)
- อาสาสมั ค ร 1 กลุ่ ม น าเสนอผลงาน ใบงานที่ 2 เรื่ อ ง
ทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อดารงชีวิต กลุ่มละ 5 นาที สรุป
แนวคิดของตนเองเพิ่มเติม (หากนักเรียนมีการนาเสนอไม่ครบ
องค์ประกอบให้ ครูผู้สอนช่วยให้แนวคิดเพื่อให้ นักเรียนร่วมกัน
ตอบให้ครบทุกองค์ประกอบ)
- ครูให้นักเรียนนาชิ้นงานมานาเสนอไว้ที่โต๊ะผลงานหน้าชั้น
เรียน

๒๘

18
27

19
29 28

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ ้กงการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านทักษะกระบวนการ . ประเมินผลงานสาเร็จ
ประเมินชิ้นงาน เรื่อง
ทักษะที่จาเป็นในการทางาน
เพื่อดารงชีวิต

เคร่่กงม่กที่ใี้
แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสกน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้กเสนกแนะขกงผู้บริหารหร่กผู้ที่ได้รับมกบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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30
ใบความรู
ใบความรู
้ที่ 1 เรื่อ้ทงี่ 1การท
เรื่องางานเพื
การทางานเพื
่อการดารงชี
่อการด
วิตารงชี
หน่วิตยทีหน่
่ 1 วยที่ 1
ทีม่ ปี ระสิ
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรียดนรู
การเรี
้ที่ 1ยนรู
เรื่อ้ทงี่ 1การท
เรื่องางานเพื
การทางานเพื
่อการดารงชี
่อการด
วิตารงชี
วิต ทธิภาพ
ชพาและเทคโนโลยี
การงานอาชี
พรหั
รหัสสงง23101
๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑1 ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
ชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหั
ส ง 23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓3ษาปีที่ 3
จุดประสงค์
จุดประสงค์
1. อธิบ1.
ายความหมาย
อธิบายความหมาย
ความสาคั
ความส
ญของาคัทัญกของ
ษะทีทั่จกาเป็
ษะที
นในการท
่จาเป็นในการท
างานเพืางานเพื
่อการดารงชี
่อการด
วิตารงชี
ได้ วิตได้
ความหมายขกงทั
ความหมายขกงทั
กษะกระบวนการท
กษะกระบวนการท
างาน างาน
ทักษะการท
ทักษะการท
างาน หมายถึ
างาน หมายถึ
ง ความสามารถในการท
ง ความสามารถในการท
างานได้างานได้
อย่างคล่ออย่งแคล่
างคล่วองแคล่
ว่องไวว รวดเร็
ว่องไววรวดเร็
ถูกต้อวง ถูกต้อง
แม่นยา แม่
และความช
นยา และความช
านาญในการปฏิ
านาญในการปฏิ
บัติจนเป็บนัตทีิจ่เนเป็
ชื่อถืนอทีและยอมรั
่เชื่อถือและยอมรั
บ
บ
หมายถึงหมายถึ
แนวทางการด
ง แนวทางการด
าเนินงานเรื
าเนิน่องานเรื
งใดเรื่องหนึ
งใดเรื่งอย่
่องหนึ
างมี่งขอย่
ั้นตอน
างมีขซึั้น่งตอน
วางไว้ซึอ่งวางไว้
ย่างเป็อนย่ลาาดั
งเป็บนลาดับ
กระบวนการ
กระบวนการ
ตั้งแต่ต้นตัจนจบแล้
้งแต่ต้นจนจบแล้
วเสร็จตามจุ
วเสร็ดจประสงค์
ตามจุดประสงค์
ที่กาหนดไว้
ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนดัขั้นงกล่
ตอนดั
าวช่งวกล่
ยให้าวช่
การด
วยให้
าเนิการด
นการมี
าเนิปนระสิ
การมีทธิปภระสิ
าพนทธิาไปสู
ภาพน
่ าไปสู่
ความสาเร็
ความส
จตามจุ
าเร็ดจประสงค์
ตามจุดประสงค์
และเป้าแหมายได้
ละเป้าหมายได้
โดยใช้เวลาและทรั
โดยใช้เวลาและทรั
พยากรน้พอยากรน้
ยที่สุดอยที่สุด
การทางาน
การท(Work)
างาน (Work)
หมายถึหมายถึ
ง กิจกรรมที
ง กิจ่บกรรมที
ุคลากรในบุ
่บุคลากรในบุ
คลากรหนึ
คลากรหนึ
่งกระทาขึ
่งกระท
้นด้วยก
าขึ้นาลัด้งวกายและก
ยกาลังกายและก
าลังใจ าลังใจ
เพื่อจุดมุเพื่งหมายหนึ
่อจุดมุ่งหมายหนึ
่งที่เขาต้่งอทีงการ
่เขาต้เช่
องการ
น เพื่อเช่การด
น เพืารงชี
่อการด
วิตารงชี
เพื่อวความสบายใจ
ิต เพื่อความสบายใจ
หรือเพื่อหรื
ช่วอยส่
เพืง่อเสริ
ช่วมยส่สังเสริ
คม มเป็สันงคม
ต้น เป็นต้น
ทักษะทีทั่จกาเป็
ษะที
นในการท
่จาเป็นในการท
างานเื่างานเื่
่กการดารงีี
่กการด
วิ ารงีี
ได้แวก่ิ ได้แก่
1.ทักษะการท
1.ทักษะการท
างานร่ วางานร่
มกัน วหมายถึ
มกัน หมายถึ
ง ความสามารถในการท
ง ความสามารถในการท
างานเป็างานเป็
นกลุ่ มหรื
นกลุ
อเป็่ มนหรืทีอมเป็และท
นทีมางาน
และทางาน
ร่วมกับผูร่ว้อมกั
ื่นได้บอผูย่้อาื่นงมี
ได้คอวามสุ
ย่างมีขความสุ
จนสามารถท
ข จนสามารถท
าให้งานบรรลุ
าให้งานบรรลุ
เป้าหมายที
เป้าหมายที
่กาหนดไว้
่กาหนดไว้
ซึ่งประกอบไปด้
ซึ่งประกอบไปด้
วย กลุ่มวบุยคกลุ
คล่มบุคคล
ภาระงาน
ภาระงาน
และการจั
และการจั
ดการจะต้
ดการจะต้
องรู้จักการวิ
องรู้จเักคราะห์
การวิเงคราะห์
านและวางแผนการจั
งานและวางแผนการจั
ดวางลาดั
ดวางล
บขั้นาดั
ตอนของงานให้
บขั้นตอนของงานให้
สัมพันธ์สกัมนพันธ์กัน
วิธีการทวิางานในแต่
ธีการทางานในแต่
ล ะขั้นตอนอย่
ล ะขั้นตอนอย่
างถูกต้อางและสร้
งถูกต้องและสร้
างสรรค์างสรรค์
จัดคนทจัางานให้
ดคนทางานให้
สอดคล้สออดคล้
งกับลัอกงกั
ษณะงานมี
บลักษณะงานมี
ความ ความ
รับผิดชอบ
รับผิและไม่
ดชอบเอาเปรี
และไม่ยเอาเปรี
บผู้ร่วมงาน
ยบผู้ร่วมงาน
2.ทักษะการจั
ดการ หมายถึ
งหมายถึ
กระบวนการด
าเนินงานอย่
งใด อย่าางใด
างใด
งหนึอย่
่งเป็
นงหนึ
ระบบโดยเริ
่มตั้งแต่่กม่มาร
2.ทั
ดดการ
งง กระบวนการด
าเนิ
าางหนึ
่ง่งเป็เป็นนระบบโดยเริ
ตัตั้งแต่
๒.ทักกษะการจั
ษะการจั
การ หมายถึ
กระบวนการดำ
�เนินนางานอย่
งานอย่
อย่
ระบบโดยเริ
้งแต่การ
วางแผนด
าเนินงาน
จกรรมต่
งจกรรมต่
ๆ ตามหน้
าทีตามหน้
่อย่างสร้
วยความเรี
ยบร้อยยราบรื
มีราบรื่น่นมีมี
วางแผนด
าเนิการท
การท
ากิจ�ากิกรรมต่
างาๆง ๆตามหน้
าทีา่อทีาย่่องสรรค์
าย่งสร้
ละเป็
นนไปด้
บร้อย่นราบรื
การวางแผนดำ
�นเนิงาน
นากิ
งาน
การทำ
างสร้าแงสรรค์
าละเป็
งสรรค์นแแไปด้
ละเป็
ไปด้ววยความเรี
ยความเรี
ประสิทธิประสิ
ภาพทและเกิ
ประสิทดธิประสิ
ผลสูงทสุธิดผรวมไปถึ
งการประเมิ
นงานเพืน่องานเพื
ปรับปรุ่องปรัแก้บปรุ
ไข งหรืแก้อไพัขฒหรื
นาองานให้
ียิ่งขึ้นซึด่งียิ่งขึ้นซึ่ง
ธิภาพดและเกิ
ลสูงสุดรวมไปถึ
งการประเมิ
พัฒนาดงานให้
สามารถน
าไปประยุ
กต์ใช้ในการท
ง ๆ ทั้งาส่งวๆนตัทัว้งส่และงานกลุ
่ม หรือองค์
กรได้
สามารถน
าไปประยุ
กต์ใช้ใางานต่
นการทาางานต่
วนตัว และงานกลุ
่ม หรื
อองค์กรได้
3.ทักษะการแก้
ปัญหา ปหมายถึ
ความสามารถในการใช้
ประสบการณ์
กาหนดทางเลื
อก เพื่ออจักดการกั
3.ทักษะการแก้
ัญหา งหมายถึ
ง ความสามารถในการใช้
ประสบการณ์
กาหนดทางเลื
เพื่อจับดการกับ
ปัญหาทีปั่เญกิดหาที
ขั้น ในการท
างาน หรื
อในชีหรืวิตออย่
นระบบและเหมาะสมกั
บตนเองที
่สุ ด การแก้
ัญหาจึปงัญเป็หาจึ
น งเป็น
่เกิดขั้น ในการท
างาน
ในชีางเป็
วิตอย่
างเป็นระบบและเหมาะสมกั
บตนเองที
่สุ ด ปการแก้
กระบวนการของความพยายามในการท
่อให้ประสบความส
่อมีปดัญขึหาเกิ
ดขึ้นมาสามารถหาแนว
กระบวนการของความพยายามในการท
างานเพืางานเพื
่อให้ประสบความส
าเร็จ เมืาเร็
่อมีจปัญเมืหาเกิ
้นมาสามารถหาแนว
แก้ปอัญย่หาได้
างเป็นแก้
ระบบ
แก้ปอัญย่หาได้
างเด็ดขาดและทั
แก้ปัญหาได้
างเป็อนย่ระบบ
ปัญหาได้
างเด็ดอย่ขาดและทั
นท่วงที นท่วงที
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4.ทักษะการแสวงหาความรู้ คือ การค้นคว้าหาความรู้ และสามารถสร้างความรู้ใหม่เพิ่มเติมได้อาจจะมา
จากการคิด การศึกษา การทดลอง การค้นคว้า หรือปฏิบัติด้วยตนเอง แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยการศึกษาค้นคว้านั้น ไม่จากัดว่าจะมาจากแหล่งความรู้ใด อาจเป็นความรู้ใน
ห้องเรียน ความรู้ตามป้ายสถานที่ต่างๆไปจนสื่ออื่นๆ ก็ได้
5. คุณธรรม จริยธรรม ในการทางาน
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจของแต่
ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย
จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่
นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคม
ความสาคัญในการทางานเื่่กการดารงีีวิ
การประกอบอาชีพเป็นที่มาของรายได้ เพื่อนาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิต ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ใน
การดารงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม อาชีพมีอยู่มากมาย ควรพิจารณาเลือก
ประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจ สุจริต มีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอความจาเป็นของการ
การประกอบอาชี
ประกอบอาชีพมีดพังมีนีด้ ังนี้
1.เื่่ก นเกง
เป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินหรือรายได้มาจับจ่ายใช้สอยสาหรับการดาเนินชีวิต และตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง เช่น ซื้อเครื่องซักผ้า เครื่องตัดหญ้า เตาไมโครเวฟ รถยนต์ ฯลฯ ซื้อสิ่งสร้างความบันเทิง
และการพักผ่อน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ตลอดจนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องประดับราคาแพง น้าหอม
เครื่องสาอาง เป็นต้น
2.เืี่กครกบครัว
ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่ สุด สมาชิกของครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษา เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหน้าที่ศึกษา
เล่าเรียนจนสาเร็จการศึกษา แล้วแสวงหาอาชีพ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง พ่อแม่ และทุกคนในครอบครัว ให้มี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เื่่กีุมีน
ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพที่สุดจริตถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี และมีโอกาสก้าวหน้าภายในชุมชน ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจของ
ชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได้
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4.เื่่กประเทศีา ิ
เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทาให้อัตราการว่างงาน
ลดน้อยลง ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการใช้ทรัพยากรภายใน
ชุมชน รายได้เกิดการหมุนเวียน ทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก้าวหน้า ผลจากการที่ประชาชนประกอบ
อาชีพ มีงานทา มีรายได้ ชุมชนมีความเข้าแข็งและชาระภาษีให้แก่รัฐ เพื่อรัฐจะได้นาไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง
ๆ เช่น การสร้างถนน สะพาน เขื่อน โรงไฟฟ้า เป็นต้น การประกอบอาชีพของประชาชน ในชุมชนและในประเทศ
จึงเป็นการช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง
ที่มา : https://pattarapornt.weebly.com/
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
9 -12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
0 - 4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเก ืฤ ิกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุป
รวม
ระดับ
การศึกษาและ
กระบวนการ
ี่ก่ -สกุล
การปฏิบัติงาน ผลงานสาเร็จ คะแนน
สืบค้นข้อมูล
ทางานร่วมกัน
คุณภาื ผ่าน ไม่ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ระดับ 2 พอใช้
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน

แบบบันทึกการสังเก ืฤ ิกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
สรุป
รวมคะแนน ระดับ
ี่้ก-สกุล
ความมุ่งมั่นในการทางาน
คุณภาื
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1
2
3
4
4
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงานเพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R) เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2๓ เรื่อง การใช้พลังงาน
การจัดการเพื่อประหยัดพลั งงาน ทรั พยากร และ ขั้นนา (5 นาที)
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่าง
สิ่งแวดล้อมในการทางาน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากร
- ครูทบทวนความรู้เดิม
- สนทนากับนักเรียน เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และ คุ้มค่า (7R)
และสิ่งแวดล้ อม แนวทางการใช้ทรัพยากรโดยหลั ก
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า เพื่อเชื่อมโยง
แนวคิด 7R
และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
3. อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต
ขั้นสอน (45 นาที)
ด้านความรู้
เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
- นักเรียนคิดว่าใช้กระดาษอย่างไรให้คุ้มค่า
1.อภิปรายแนวทางการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นักเรียนคิดว่าใช้นา และไฟฟ้าอย่างไร ให้ประหยัดเงิน
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่าได้
ด้านทักษะกระบวนการ
- แจกใบความรู้ที่ 2๓ เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และ 1.เขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การใช้
1. เขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การใช้พลังงาน
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R) ให้นักเรียนศึกษา และ พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางาน
อย่างคุ้มค่า (7R)
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่าได้
ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
(7R)
- ครูแจกใบงานที่ 3 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด
เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
ด้านคุณลักษณะ
อย่างคุ้มค่า (7R)
1. มีวินัย
- ขณะนักเรียนปฏิบัติงาน ครูคอยสังเกตการทางานของ
2. ใฝ่เรียนรู้
นักเรียน
3. อยู่อย่างพอเพียง
4. มุ่งมั่นในการทางาน

๓๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงานเพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R) เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ตัวแทน นักเรียน 5 คนอภิปรายหน้าชันเรียน ตาม
แผนภาพความคิด เรื่อง หลักการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
- นาผลงานของนักเรียนมาติดบอร์ดหน้าชันเรียน และชื่นชม
ผลงานร่วมกัน
- ครู แ ละนั ก เรี ย นสรุ ป เรื่ อ ง การใช้ พ ลั ง งาน ทรั พ ยากร
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R) พร้อมช่วยกันสรุปการ
อนุรักษ์ธรรมชาติทังทางตรงและทางอ้อม
โดยใช้คาถามกับนักเรียน ดังนี
- การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ
7R เกิดประโยชน์อย่างไร
- ให้นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในสมุดบันทึก

๓๘
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อภิปรายแนวทางการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน
อย่างคุ้มค่าได้

วิธีการ
อภิปรายหน้าชันเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
เขียนแผนภาพความคิ
ด ด
ประเมิ
นแผนภาพความคิ
เรื่อง การใช้พลังงาน
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมใน
การทางานอย่างคุ้มค่าได้
(7R)

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.อยู่อย่างพอเพียง
4.มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึนไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึนไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึนไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชันมั
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมัธ่ 1ยมศึ
กษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ 1.อธิบายวิธีการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่าได้
การอนุ รั ก ษ์ (Conservation) ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ ปรั ช ญาของการจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ไม่ทาให้เกิดความเสื่อมโทรม ความสูญเสีย หรือหมดสินไป
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทาได้หลายวิธี ทังทางตรงและทางอ้อม ดังนี
1.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กร
และระดับประเทศ ที่สาคัญ



ลาดับ
หลักการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
1 การใช้อย่างประหยัด การใช้เท่าที่มีความจาเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
2 การน ากลั บ มาใช้ ซ้ า สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครังหนึ่งสามารถที่จะนามาใช้ซาได้อีก เช่น
อีก
ถุ ง พลาสติ ก กระดาษ เป็ น ต้ น หรื อ สามารถที่ จ ะน ามาใช้ ไ ด้ ใ หม่ โ ดยผ่ า น
กระบวนการต่างๆ เช่น การนากระดาษที่ใช้แล้วไปผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อ
ทาเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการ
ทาลายสิ่งแวดล้อมได้
3 การบูรณซ่อมแซม
สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชารุดได้ เพราะฉะนันถ้ามีการ
บูรณะซ่อมแซม ทาให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
4 การบ าบั ด และการ การบาบัดนาเสี ยจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะ
ฟื้นฟู
ปล่อยลงสู่แหล่งนาสาธารณะ ส่วนการฟื้นฟูเป็นการรือฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่
สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์
5 การใช้สิ่งอื่นทดแทน การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดด
แทนแร่เชือเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
6 การเฝ้าระวังดูแลและ การเฝ้าระวังการทิงขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่นา คูคลอง การจัดทาแนวป้องกันไฟป่า
ป้องกัน
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2.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทาได้ ดังนี
ลาดับ
หลักการ
1 การพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน
2
3

4

5













รายละเอียดการดาเนินงาน
สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ประชาชน
เกิดความตระหนั กถึงความส าคัญและความจาเป็ น ในการอนุ รักษ์ เกิด
ความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
การใช้มาตรการทาง
การจัดตังกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สังคมและกฎหมาย
และสิ่ ง แวดล้ อ มต่ า งๆกลุ่ ม ชมรมอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ส่งเสริมให้ประชาชนใน ช่ ว ยกั น ดู แ ลรั ก ษาให้ ค งสภาพเดิ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรม เพื่ อ
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมใน ประโยชน์ในการดารงชีวิตในท้องถิ่นของตนสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
การอนุรักษ์
ความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
ประชาชน ให้ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการปกป้ อ ง คุ้ ม ครอง ฟื้ น ฟู ก ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การใช้ความรู้ ทางเทคโนโลยี สารสนเทศมาจัดการวางแผนพัฒ นา การ
ค้นหาวิธีการและพัฒนา พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัดพลังงานมากขึน การ
ค้ น คว้ า วิ จั ย วิ ธี ก ารจั ด การ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี
เทคโนโลยี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
การกาหนดนโยบาย
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทังในระยะสั นและระยะยาวเพื่อเป็น
และวางแนวทางของ
หลักการให้หน่ วยงานและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องยึ ดถือและน าไป
รัฐบาล
ปฏิบัติ รวมทังการเผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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แนวทางการใช้ทรัพยากรโดยหลักแนวคิด 7R

1. Rethink (คิดใหม่) เป็นการเปลี่ยนความคิดเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องเหมาะสม
ไม่ได้ทาตามกระแสแต่อย่างเดียว แต่ทาจากใจหรือจากจิตสานึกที่ดี เช่น
1.1 การซือสินค้าที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



2. Reduce (ลดการใช้ ) เป็ น การลดใช้ ท รั พ ยากรให้ เ หลื อ เท่ า ที่ จ าเป็ น หรื อ น ามาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น
2.1 ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าหวายเลิกง้อถุงพลาสติก
2.2 ใช้กล่องข้าวหรือปิ่นโตลดการใช้โฟม
2.3 ใช้แก้วนาส่วนตัวงดใช้แก้วที่ใช้ครังเดียวแล้วทิง
2.4 พยายามอย่าใช้กระดาษสินเปลือง ควรพิมพ์และถ่ายเอกสารเท่าที่จาเป็น จะช่วยลดการ
ตัดต้นไม้และลดพลังงานในการผลิตได้
2.5 ลดเว้นขอบกระดาษลงจากมาตรฐาน เช่น การลดขอบเอกสารด้านซ้ายจาก 3.175 ซม.
เป็น 2.5 ซม. และขอบขวาจาก 3.175 ซม. เป็น 1.25 ซม.สามารถใช้พืนที่กระดาษเพิ่มได้มากขึนถึง 27%
2.6 ลองลดปริมาณนาในถังชักโครก ด้วยการใส่ก้อนอิฐหรือขวดนาไปแทนที่นา
2.7 ปิดนาเสมอเมื่อเลิกใช้งาน ร่วมกันสอดส่องไม่ให้นาเปิดไหลทิงก่อนจะออกจากห้องนา
2.8 รินนาดื่มให้พอดี และดื่มให้หมดทุกครัง หากดื่มนาเหลือนามาใช้รดนาต้นไม้ หรือ
รวบรวมเพื่อทาความสะอาดสิ่งต่างๆ
2.9 ใช้แก้วนาตอนแปรงฟันและล้างหน้า เนื่องจากการแปรงฟันโดยใช้นาจากแก้วจะใช้นา
เพียง 0.5 – 1 ลิตร แต่หากปล่อยนาไหลออกจากก๊อกตลอดเวลาจะใช้นาถึง 20-30 ลิตร
2.10 เลือกใช้ฝักบัวอาบนาและปิดนาในขณะที่ถูสบู่จะใช้นาเพียง 30 ลิตร หากไม่ปิดอาจ
ใช้ถึง 90 ลิตร แต่ถ้าใช้อ่างอาบนาต้องใช้นาถึง 110 – 200 ลิตร เลยทีเดียว
2.11 ล้างผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บนาเพียงพอดีกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก
ประหยัดนาได้มากกว่า 50%
2.12 ทานอาหารให้เต็มอิ่ม แต่อย่าเหลือทิง อย่าเหลือขว้าง เพราะกว่าจะเป็นอาหาร ต้อง
ใช้พลังงานในการผลิต
2.13 สนับสนุนการซือสินค้าในท้องถิ่นช่วยลดเชือเพลงในการขนส่งและช่วยพ่อค้าแม่ค้า
แถวบ้านให้มีงานทา
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3. Reuse (ใช้ซ้า) เป็นการนากลับมาใช้ใหม่ หรือใช้อีกครัง หรือหลายๆครัง เช่น
3.1 แยกประเภทกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมกระดาษดีนามาใช้
พิมพ์ใหม่เป็นกระดาษ 2 หน้าสาหรับเอกสารร่าง กระดาษยับนามาตัดเป็นกระดาษโน้ต กระดาษ 2 หน้าทา
เป็นถุงใส่ของ
3.2 บริจาคสิ่งของที่เลิกใช้แล้วแต่มีสภาพดีให้กับผู้ที่ขาดแคลน
3.3 ประกวดนวัตกรรมนาขยะกลับมาใช้ซา เช่น การนากระดาษมาเป็นซองใส่ยา ฯลฯ
3.4 ใช้ถุงพลาสติกซาหลายๆครังตามสภาพความเหมาะสม
4. Recycle (นากลับมาใช้ใหม่)เป็นการนาวัสดุที่หมดที่หมดสภาพแล้วหรือที่ใช้แล้วมาแปรสภาพ
ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เพื่อนากลับมาใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
4.1 คิดก่อนทิงว่าขยะช่วยกันแยกประเภทขยะเพื่อให้ได้ขยะรีไซเคิลมากที่สุดและเพื่อช่วย
ลดขันตอนและลดพลังงานในการกาจัดขยะ เนื่องจากขยะแต่ละชนิดมีวิธีการกาจัดที่ไม่เหมือนกัน
4.2 สร้างธนาคารขยะที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
4.3 คัดแยกขยะประเภทกระดาษ แก้ว โลหะเพื่อการนากลับไปรีไซเคิลได้ไม่รู้จบ
4.4 คัดแยกขยะประเภทกล่องนมเพื่อบริจาคนาไปผลิตแผ่นกรีนบอร์ด
5. Repair (ซ่อมแซม) เป็นการซ่อมแซมให้ใช้การได้ใหม่ เช่น กระป๋องพลาสติก ที่แตกร้าวหรือเป็น
รูใช้กาวประสานหรืออุดรูเหล่านันมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมทาให้อายุการใช้งานนานขึน การกลายเป็นขยะก็
ยืดเวลาออกไป
6. Reject (ปฏิเสธ) เป็นการปฏิเสธการใช้ทรัพยากรแบบครังเดียวทิงหรือการนาเข้าจากแดนไกล หรือ
การปฏิเสธใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทาลายโลก เช่น พลาสติก กล่องโฟมบรรจุอาหาร
7. Return ( ตอบแทน ) เป็นการตอบแทนสิ่งที่พวกเราได้ทาลายไปคืนสู่โลก เช่น ปลูกต้นไม้กัน
เยอะ ๆ เพื่อเพิ่มพืนที่สีเขียวคืนแก่โลก ช่วยโลกสดใส ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาโลกร้อน
การนาหลัก 7R มาใช้ในชีวิตประจาวันนอกจากจะไม่ทาให้สินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต
สินค้าใหม่แล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการลดใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรและช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายของตนเองอีกด้วย
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ใบงานที่ 3 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R) หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชันมักษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางาน
อย่างคุ้มค่า (7R)

การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
ในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
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ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ 1 คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึนไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชันมั
กษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
สรุปผล
รวม
ระดับ
อภิปรายขันตอน
คะแนน
ชื่อ-สกุล
ทักษะที่จาเป็น
คุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
4 3 2 1
4
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
9 -12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
0 - 4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึนไป

1
2
3
4
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชักนมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
สรุป
รวม
ระดับ
การศึกษาและ
การนาเสนอหน้า
กระบวนการ
คะแนน
ชื่อ-สกุล
การปฏิบัติงาน
สืบค้นข้อมูล
ชันเรียน
ทางานร่วมกัน
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึนไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ระดับ 2 พอใช้

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชักนมั
ษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
มุ่งมั่นในการ
คะแนน
ชื้อ-สกุล
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
ทางาน
คุณภาพ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
16
ผ่าน

สรุป
ไม่ผ่าน

48

38
47

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส) เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
การจัดการเพื่อประหยัดพลั งงาน ทรั พยากร และ ขั้นนา (5 นาที)
1. ใบความรู้ที่ ๔3 เรื่อง การประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่าง
สิ่งแวดล้อมในการทางาน เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากร
- ครูทบทวนความรู้เดิม
คุ้มค่า (5ส)
- สนทนากับนักเรียน เรื่อง การประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามหลัก 5ส
2. ใบงานที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส)
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่าง
เพื่อเชื่อมโยง
ด้านความรู้
คุ้มค่า (5ส)
ขั้นสอน (45 นาที)
1.อภิปรายแนวทางการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ
3. อุปกรณ์สืบค้นข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ต
- นักเรียนจัดสถานที่ในบ้าน หรือที่ทางานให้เป็นระเบียบ
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่าได้
เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์
เรียบร้อย จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานหรือไม่
ด้านทักษะกระบวนการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ทีบ่ ้านของนักเรียนมีการแยกขยะหรือไม่อย่างไร
1. เขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การประหยัด
1.เขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การประหยัด
- สิ่งของบางอย่างในบ้านของนักเรียน นากลับมาใช้ใหม่
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางาน
พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการ
หรือเปลี่ยนสภาพการใช้งานได้หรือไม่
อย่างคุ้มค่า (5ส)
ทางานอย่
างคุา้มงคุ
ค่า้มค่(5ส)
- แจกใบความรู้ที่ 3๔ เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร การทำ
�งานอย่
า (5ส)
ด้านคุณลักษณะ
และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5ส) ให้นักเรียนศึกษา
1. มีวินัย
และให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
2. ใฝ่เรียนรู้
- ครูแจกใบงานที่ 4 ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด
3. อยู่อย่างพอเพียง
เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการ
4. มุ่งมั่นในการทางาน
ทางานอย่
างคุ้มางคุ
ค่า้มค่(5ส)
การทำ
�งานอย่
า (5ส)
- ขณะนักเรียนปฏิบัติงาน ครูคอยสังเกตการทางานของ
นักเรียน

๔๙
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส) เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ตัวแทน นักเรียน 5 คนอภิปรายหน้าชั้นเรียน ตาม
แผนภาพความคิด เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5ส)
- นาผลงานของนักเรียนมาติดบอร์ดหน้าชั้นเรียน และชื่นชม
ผลงานร่วมกัน
- ครูและนักเรียนสรุป เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5ส)
โดยใช้คาถามกับนักเรียน ดังนี้
- การปฏิบัติงานตามหลักการ 5 ส เกิดประโยชน์อย่างไร
- แนวปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง
- ให้นักเรียนบันทึกองค์ความรู้ลงในสมุดบันทึก

๕๐
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อภิปรายแนวทางการใช้
พลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน
อย่างคุ้มค่าได้

วิธีการ
อภิปรายหน้าชั้นเรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
ประเมินผลงานสาเร็จ
ประเมินแผนภาพความคิด
เรื่อง การประหยัดพลังงาน
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ในการทางานอย่างคุ้มค่า
(5ส)

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.อยู่อย่างพอเพียง
4.มุ่งมั่นในการทางาน

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๔3 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส) หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส)
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ชัย้นนทีมัธ่ 1ยมศึ
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ


จุดประสงค์ 1.อธิบายวิธีการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่าได้


การปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าตามหลักการ 5 ส

5 ส มาจากคาย่อ "5 S" ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกในภาษาญี่ปุ่น 5 คา ได้แก่
1. Seiri (เซริ) = สะสาง (ทาให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จาเป็นต้องใช้ กับของที่ไม่
จาเป็นต้องใช้ ขจัดของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ทิ้งไป
2. Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จาเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ
สามารถหยิบใช้งานได้ทันที
3. Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทาความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
4. Seiketsu (เซเคทซึ) = สุ ขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรั กษาและปฏิบั ติ 3 ส ได้แก่
สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
5.Shitsuke (ซี
คะ)==สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย คือ การรักษาและปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่กาหนด
(ซีททซีซีเเคะ)
ไว้อย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
กิจกรรม 5 ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนามาใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางานให้ดีขึ้นการปฏิบั ติกิจกรรม 5 ส อย่างสม่าเสมอจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจาวันจะเสริมสร้าง ลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม
สิ่งของในที่ทางานมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทาให้การทางาน มีประสิทธิภาพ
สูงยิ่งขึ้น
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แนวปฏิบัติตามหลัก 5 ส
หลักการ

1.สะสาง
การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการ
ออก
2.สะดวก
จัดของที่ใช้ให้เป็นระเบียบ
โดยคานึงถึงความปลอดภัย
3.สะอาด
ทาความสะอาดสถานที่
ปฏิบัติงานเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆให้เรียบร้อย
4.สุขนิสัย
จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ถูก
สุขลักษณะเพื่อสุขภาพ
อนามัยของตนเองและเพื่อน
ร่วมงาน
5.สร้างนิสัย
ปฏิบัติ 4 ส แรกจนเกิดทักษะ
และติดเป็นนิสัยของตนเอง

ผลจากการไม่ดาเนินการ
1.เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
2.ตรวจสอบยากว่ามีของที่ต้องการอยู่
หรือไม่
3.สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย
4.สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล
1.ดูแลรักษายาก
2.เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ
3.เสียเวลาค้นหา
1.สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
2.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆชารุด
เสียหายวางไม่เป็นระเบียบ
1.เกิดมลภาวะต่าง ๆ เช่นฝุ่นละออง
อับชื้น กลิ่น เสียงดัง
2.เสียสุขภาพจิต
3.ไม่กระตือรือร้น
1.เป็นการบ่มเพาะนิสัยที่ไม่ดี เกิด
ความเกลียดค้าน
2.ไม่พัฒนาตนเอง ขาดเจตคติที่ดีในการ
การทำ
ทางาน�งาน

ผลจากการดาเนินการ
1.หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
2.มีพื้นที่ว่างทางานมากขึ้น
3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สถานที่ปฏิบัติงาน
4.ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
1.รักษาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆได้ง่าย
2.ลดการเกิดอุบัติเหตุ
3.ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้
4.ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น
1.สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับ
การฝึกปฏิบัติงาน
2.เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆอยู่ใน
สภาพที่สามารถนามาใช้ได้ทันที
1.สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่น ปลอด
โปร่ง อากาศถ่ายเทดี
2.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
1.เกิดการพัฒนาตนเองเกิดทักษะจนติด
เป็นนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ชอบรักษาความสะอาด
การมี
ระเบี
ยบยบ
การชอบรั
กษาความสะอาด
การมี
ระเบี
วินัย การมีวินัยในการปฏิบัติงาน
2.คานึงถึงความปลอดภัยในการทางาน
อยู่เสมอ ๆ
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ใบงานที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส) หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5ส)
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมัธ่ 1ยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping) พร้อมรายละเอียดหากมีการดาเนิน
กิจกรรมและไม่ดาเนินกิจกรรม เรื่อง การใช้พลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5ส)

การปฏิบัติงานอย่าง
คุ้มค่าตามหลักการ 5 ส
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ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ 1 คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส)
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุปผล
รวม
เลข
ระดับ
อภิปรายขั้นตอน
คะแนน
ชื่อ-สกุล
ที่
ทักษะที่จาเป็น
คุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
4 3 2 1
4
1
2
3
4
5
ฯลฯ
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
9 -12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
0 - 4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส)
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
รวม
ระดับ
การศึกษาและ การนาเสนอหน้า
กระบวนการ
คะแนน
ชื่อ-สกุล
การปฏิบัติงาน
สืบค้นข้อมูล
ชั้นเรียน
ทางานร่วมกัน
คุณภาพ
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

สรุป
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ระดับ 2 พอใช้

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส)
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุป
รวม
ระดับ
มุ่งมั่นในการ
คะแนน
ชื้อ-สกุล
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
ทางาน
คุณภาพ
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
16
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิตแผนการจั
เรืด่อการเรี
ง ประเภทงานเพื
เวลา 1 ชั่วโมง
แผนการจั
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ 5นรู้ท่อี 5การดารงชีวิต
กลุ
ารงานอาชี
และเทคโนโลยี
รายวิ
ชา การงานอาชี
และเทคโนโลยี
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรี
้ทนรู
ี่ ง1คิ้กดเก่
เก่งเพื
งาน
เพื่อการด
่อง ประเภทงานเพื
1โมงชัก่วษาปี
โมง ที่ 3
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ 1นรูยเก่
เก่งคิงดทาเก่เก่งทพงางาน
่อการด
ารงชีวารงชี
ิต วิต เรื่อง เรื
ประเภทงานเพื
่อการด่อพการด
ารงชี
วารงชี
ิต วิต
เวลาชัเวลา
1้นมัชัธ่วยมศึ
กลุ่มสาระการเรี
นรู้การงานอาชี
พและเทคโนโลยี กิจกรรมการเรี
ชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
้น้ มัธกยมศึ
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ก้อยารงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รายวิ
า้ การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
ธชัยมศึ
ษาปีกทษาปี
ี่ 3 ที่ 3
ยนรูชรายวิ
ขอบเขตของเนื
หา
สื่อและแหล่ชังเรี้นมัยนรู
นา (5ยนาที
1.ใบความรู
้ทงเรี
ี่ 4้ ยนรู
เรื่อ้ ง ประเภทงานเพื่อ
ขั้นตอนการท
กิขัจ้นกรรมการเรี
ขอบเขตของเนื
สื่อและแหล่
นรู้ ย)นรู้
ขอบเขตของเนื
้อหา ้อหาางานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการกิจกรรมการเรี
สื่อและแหล่
งเรียนรู
ารงชี
งานบ้าน ่อ ่อ
ดขัารงชี
วขัิต้นตอนการท
เกี่ยวกั
บ างานที
งานบ้
า่มนีปทงานเกษตร
ง ขั้นนาขั(5
ครู(5ส)นทนากั
ิต การด
้นน-านาที
นาที) บนักเรียนในเรื่องประเภทงานในการดาเนินชีว1.ใบความรู
1.ใบความรู
เรืด้่อวยง ประเภทงานเพื
ระสิ
ทธิภเพืาพ่องานช่
เพื่อาการ
้ที่ 4 ว้ทิตเรืี่ ่อที๕4ง่ว่าประเภทงานเพื
้นตอนการท
างานที
่มีประสิ
ธิภาพ
การ
งานเกษตร
งด้วงานประดิ
ว่ครูามีสกนทนากั
ี่ปบระเภทและมี
า่องงประเภทงานในการด
การดวารงชี
ย งานบ้
บ งานบ้
าน งานเกษตร
กเรียสนในเรื
ิต ารงชี
ิต ที่วงานช่
่าิตด้ทีวย่วา่ งานบ้
าน าษนฐ์
ดารงชีดงานประดิ
วารงชี
ิต เกีว่ยิตวกัษเกีบฐ์่ยได้วกั
งานบ้
าน งานเกษตร
งานช่างานช่
ง าง - ว่ครูาคิสด-นทนากั
นักเรีบยนันในเรื
อิ่งใดบ้
งประเภทงานในการด
าเนินชีาเนิ
วิตนชีวการด
งานประดิ
ด้
งานเกษตร
จุดประสงค์
ยนรู้
มีแกจ้ี่ปงจุระเภทและมี
าง้
2.ใบงานที
เรื่อาง งานประดิ
ประเภทงานเพื
ดประสงค์
กสารเรี
ยนรู
งานประดิ
ษฐ์ได้ ษฐ์ขไองการเรี
งานเกษตร
งานช่่ า5งานช่
ง งานประดิ
ษฐ์ ษฐ์ ่อการ
ว่าคิดว่ามีคิกด- ี่ปว่ครูาระเภทและมี
สิ่งใดบ้
าิ่งงใดบ้
ด2.ใบงานที
ารงชี่ �5วรงชี
ิตเรื่ว่อ5ิตง ประเภทงานเพื
เรียกนยารเรี
เกี้ ่ยยวกันรูบ้ งานเพื่อการดารงชีวิต ใน 2.ใบงานที
จุด้ดานความรู
ประสงค์
ข้ องการเรี
เรื่อง ประเภทงานเพื
จ้อบถามนั
งจุดประสงค์
การดำ
จุดประสงค์
ของการเรี
ยนรู้ ยนรู้
่อการ ่อการ
- ครูแ-จ้ครู
งจุดสแประสงค์
กการเรี
นรู
อภิ้ ป รายขั
น สดัอบถามนั
งนีก้ เรียนกเรีเกีย่ยนวกัเกีบ่ยงานเพื
ด้านความรู
้ ้ น ตอนการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ - ประเด็
ดวารงชี
วิตวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ
ครู
วกับงานเพื
การดวารงชี
ด้านความรู
ิตคอมพิ
ครูส-อบถามนั
่อการด่อารงชี
ิต ในวิต ใน ดารงชี3.
ภาระงาน/ชิ
้นงาน
การด
ต เกี่ ยางานที
วกั บางานที
3. คอมพิ
, พโทรศั
อภิ
ป รายขั
้ นวิตอนการท
่ มาี ปนทระสิ
ท ธิ ภ าพ
ในประเด็
3. คอมพิ
วเตอร์ว,เตอร์
โทรศั
ท์มือพถืท์อมือถือ
อภิเพืป่ อรายขั
้ นารงชี
ตอนการท
่ มงานบ้
ี ป ระสิ
ธิงานเกษตร
ภ าพ
ประเด็ประเด็
น ดังน-นีงานบ้
้ นดังดันีาง้ นีน้ ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
1.ศึ
กษาและสื
ค้นความรู้เกี่ยวกับ
งานช่
าง งานประดิ
ฐ์ไบด้่ ยวกังานบ้
่นักักเรี้จเรียักยนรู
้จักักมีมีอาอะไรบ้
ภาระงาน/ชิ
เพื่ อการด
บ งานบ้
า น งานเกษตร - งานบ้- งานเกษตร
งานบ้
ภาระงาน/ชิ
้นงาน้นบงาน
เพื่ อการด
ารงชี
วารงชี
ิต เกีว่ ยิตษวกัเกี
า น งานเกษตร
าน ทีา่นนักเรีทียที่นนรู
มีนรู
อ้จะไรบ้
งะไรบ้างาง
ประเภทงานเพื
ด้ง างานประดิ
นทัางกษะกระบวนการ
- งานช่
าทีง่นทีัก่นเรีทีักย่นเรีนรู
1.ศึกษาและสื
บ่อค้การด
นความรู
บ ่ได้รับ
งานประดิ
งานเกษตร
ักยเรีนรู
ักอมีะไรบ้
อาะไรบ้
1.ศึกษาและสื
บค้นความรู
้เกีารง
่ยวกั้เชีกีบว่ยิตวกัตามที
งานช่างานช่
ษฐ์ได้ ษฐ์ได้
- งานเกษตร
้จยัก้จนรู
มีักอ้จมีะไรบ้
ง าง าง
กเรีกยษะกระบวนการ
นเขียนแผนภาพความคิดสรุปประเภทงาน
ฐ์ักเรีที้จ่นยักันรู
กมีเรีอ้จะไรบ้
ยักนรู
ักงมีอะไรบ้
มอบหมาย่อการด่อารง
ประเภทงานเพื
การดชีารง
ชีวิตตามที
ด้กาษะกระบวนการ
นทั
งานช่
มีอ้จาะไรบ้
าง าง
ประเภทงานเพื
วิตตามที
่ได้รับ ่ได้รับ
ด้านทั1.นั
- งานช่- างานประดิ
ง ที่นาักงเรีทีษย่นนรู
กการด
เรียนแผนภาพความคิ
นเขี
สรุปประเภทงาน ขั-้นงานประดิ
เพืย่อนเขี
ารงชียนแผนภาพความคิ
วิต
ักเรี้จยักนรู
ักมีอาะไรบ้
มอบหมาย
แผนภาพความคิด เรื่อง ประเภทงาน
สอน- งานประดิ
(45ษฐ์นาที
2.
1.นักเรี1.นั
ดสรุปดประเภทงาน
ที่นษ)ักฐ์เรีทีย่นนรู
มีอ้จะไรบ้
ง าง
มอบหมาย
- ครูนาที
แบ่)งนาที
กลุ่ม)นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามขอบข่ายเนื้อหา
ด้า่อนคุ
ณลัวารงชี
กิตษณะ
เพื่อแผนภาพความคิ
การดารงชีดวิตเรื่อดง ประเภทงาน
เพื
การด
วิต
ขั้น(45
สอน
(45
2.
เรื่อง ประเภทงาน
เพื่อการด
ารงชี
ขั้นสอน
2. แผนภาพความคิ
การเรี
นรู
บนฉลากกลุ
่มใดจะได้
ระเภท
งนักลุ
กเรีเรียยนจั
นออกเป็
น ่4ม่มตามขอบข่
กลุว่า่มกลุ
ตามขอบข่
ยเนื
้อหา
ณวินลััยกษณะ
เพื่อารงชี
การดวารงชี
- ครูแ-ยบ่ครู
งกลุแ้ บ่่มโดยให้
กเรี่มนยนัักนออกเป็
4 กลุ
ายเนื้อาปหา
ด้านคุด้ณา1.มี
ลันคุกษณะ
เพื่อการด
ิต วิต
2.ใฝ่
งานเพื
การด
ารงชี
วนจั
ข้อบใดฉลากกลุ
นรู
้ โดยให้
ักในหั
เรีบยฉลากกลุ
่ม ่ว่มาใดจะได้
กลุ่มใดจะได้
ประเภท
1.มีวิน1.มี
ัย วเินรียั นรู้
การเรีการเรี
ยนรู้ ย่อโดยให้
นักเรีวยนิตนจั
่ม ว่ากลุ
ประเภท
้ทอใด
ี่ 4วข้เรือใด
่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
2.ใฝ่
นรู้ างาน
การดวารงชี
2.ใฝ่เรี3.มุ
ยนรู่งเมั้รี่นยในการท
งานเพืงานเพื
่อการด-่อแจกใบความรู
ารงชี
ิตในหัวิตวข้ในหั
ที- ่ วแจกใบความรู
่ า ด้-วแจกใบความรู
ย งานบ้้ทา นี่ 4งานเกษตร
งานช่ า ง่องานประดิ
ฐ์ิต และ
่งมั่นในการท
้ที่ อ4ง เรืประเภทงานเพื
่อง ประเภทงานเพื
วิ ต
3.มุ่งมั3.มุ
่นในการท
างาน างาน
เรื
การด่อการด
ารงชีษวารงชี
่อการด
ารงชี
ิต ให้ษนฐ์ักเรีและ
กษา
ว ย่ 5งานบ้
าประเภทงานเพื
น งานเกษตร
งานช่
า ง วงานประดิ
ษยนศึ
ฐ์ และ
ที่ ว่ า ด้ทีใบงานที
ว่ วย่ า ด้งานบ้
าเรืน่องงานเกษตร
งานช่
า ง งานประดิ
และสื
มู่อลงเพิประเภทงานเพื
่มเติมจากอิ
นเทอร์
เน็ตวารงชี
ใบงานที
่อารงชี
การด
ักเรีกยษา
นศึกษา
ใบงานที
่ 5 บเรืค้่อน5งข้เรือประเภทงานเพื
่อการด
ิต ให้วนิตักให้
เรียนนศึ
อ่มมูเติ
ล่มเพิมร่จากอิ
่มวมกั
เติมนนจากอิ
นเเทอร์
อภิ
ปรายและสมาชิ
และสืและสื
บค้นข้บ-อค้แต่
มูนลลข้เพิะกลุ
เทอร์
น็ต เน็ต กภายในชั้นเรียน
ร่- วแต่
มกัลน-ะกลุ
แสดงความคิ
ดมกั
เห็ปนนรายและสมาชิ
แต่ล่มะกลุ
อภิปรายและสมาชิ
กภายในชั
ร่วมกั่มนร่วอภิ
กภายในชั
้นเรียน้นเรียน
มกันแสดงความคิ
ร่วมกันร่วแสดงความคิ
ดเห็นดเห็น

๕๙
๕๙ ๕๙
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ให้ทุกกลุ่มนาเสนอแนวคิดรวบยอดจากแผนภาพความคิ ดของ
กลุ่มตนเอง
- ให้นักเรียนทุกกลุ่มร่วมสรุปประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
ร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนนาผลงานไปติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนของ
ตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๖๐
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61
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
อภิปรายหน้าชั้นเรียน
อภิปรายขั้นตอนการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ดารงชีวิต เกี่ยวกับ งาน
บ้าน งานเกษตร งานช่าง
งานประดิษฐ์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ . ประเมินผลงานสาเร็จ
ประเมินแผนภาพความคิด
เรื่อง ประเภทงานเพื่อการ
ดารงชีวิต

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มุ่งมั่นในการทางาน

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๕4 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3


จุดประสงค์ 1.วิเคราะห์ประเภทงานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต เกี่ยวกับงานบ้าน
งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ได้


1.งานบ้าน
งานบ้าน หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้าน และการบริการบุคคลในบ้าน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคนและร่วมมือกัน
ทา เพื่อให้ทุกคนร่วมดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ความสาคัญของงานบ้าน เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาให้บ้านสะอาดและน่าอยู่อาศัย และยัง
ทาให้เกิดความสะดวกสบาย หยิบจับใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกิจกรรมที่
สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ประเภทของงานบ้าน แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1.งานประกอบอาหาร ได้แก่ งานเตรี ยมและประกอบอาหาร งานจัดโต๊ะอาหาร งานล้ างภาชนะ
เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร งานทาความสะอาดตู้กับข้าว งานทาความสะอาดตู้เย็น
2.งานซักรีดซ่อมแซม และดัดแปลงเสื้อผ้า ได้แก่ งานซักผ้า งานเก็บพับเสื้อผ้า งานรีดผ้า งานจัดตู้
เสื้อผ้า งานซักผ้าปูที่นอน งานซักปลอกหมอน งานซักผ้าห่ม งานซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชารุด งานดัดแปลงเสื้อผ้า
3.งานทาความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน ได้แก่ งานทาความสะอาดโต๊ะอาหาร งานทาความ
สะอาดเตาแก๊ส งานทาความสะอาดพัดลม งานทาความสะอาดเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น เครื่องกรองน้า ตู้หนังสือ
งานทาความสะอาดมุ้งลวด ฯลฯ
4.งานจัดตกแต่งและดูแลบ้าน ได้แก่ งานเก็บที่นอน งานปัดกวาด เช็ดถูพื้นห้องทุกห้องภายในบ้าน
งานรดน้ าต้น ไม้ งานทาความสะอาดห้ องน้ า งานทาความสะอาดห้ องต่าง ๆ ภายในบ้ าน งานปั ดกวาด
หยากไย่งานตัด ตกแต่งกิ่งไม้ งานตัดหญ้า งานตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน
5.งานดูแลช่ว ยเหลือเด็กและคนชรา ได้แก่ งานจัดให้ รับ ประทานอาหาร งานดูแลความสะอาด
ร่างกาย งานดูแลตู้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย งานพูดคุยให้เกิดความบันเทิง งานสระผม งานตัดเล็บ งานพาไป
พักผ่อนนอกสถานที่
6.งานดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่ งานให้อาหารสัตว์ งานทาความสะอาดร่างกายสัตว์ งานตรวจโรค
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การวางแผนท
การวางแผนท
างานบ้
างานบ้
านาคืนอคืการก
อ การก
าหนดแนวปฏิ
าหนดแนวปฏิ
บัตบิงานไว้
ัติงานไว้
ล่วลงหน้
่วงหน้
า ว่าาจะท
ว่าจะท
าอย่าอย่
างไรางไรทาเมื
ทาเมื
่อไร่อไรทาโดย
ทาโดย
วิธีใวิดธีใใครเป็
นผูน้ทผูาและก
าหนดงานเสร็
จเมืจ่อเมืไร่อไร
ด ใครเป็
้ทาและก
าหนดงานเสร็
ขั้นขัตอนการวางแผนท
างานบ้
านาน
้นตอนการวางแผนท
างานบ้
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ประเภทของงานบ้
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่องใช้
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สะอาดเครื
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้ยงดู้ยเงดู
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คนชรา
คนชรา
งานดู
งานดู
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อาหาร
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าความสะอาดเครื
าความสะอาดเครื
่องใช้
่องใช้ มุ้งลวด
มุ้งลวด
–ท–ท
าความสะอาดเตาแก๊
าความสะอาดเตาแก๊
ส ส อื่นอืๆ่นเช่ๆ นเช่เครื
น เครื
่องกรองน้
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–ท–ท
าความสะอาดห้
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–ตรวจโรค
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2.การเกษตร
งานเกษตร คือ การปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทาประมง
และการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน
เพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆ
ความสาคัญของการเกษตร
การเกษตรมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์อย่าง
มากมายจากพืช สัตว์ ทั้งในชีวิตประจาวันและการดารงชีวิต และการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาให้การเกษตรมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากสินค้าเกษตรเป็นสาคัญ
ประเภทของการเกษตร
ประเภทของการเกษตร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.การปลูกพืช มีหลายชนิด โดยลักษณะธรรมชาติของพืชแต่ล่ะชนิดก็แตกต่างกันไป ซึ่งนักวิชาการ
เกษตรได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น วิธีการปลูก ดูแลรักษา นาไปใช้ประโยชน์ แบ่งลักษณะการปลูกและ
ดูแลรักษา ได้แก่
1.1 พืชสวน หมายถึง พืชที่ปลูกในเนื้อที่น้อย สามารถให้
ผลตอบแทนสูง ต้องการดูแลรักษามาก แบ่งย่อยได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
(1) ไม้ดอกไม้ประดับ ลักษณะการปลูก คือ นิยมปลูกไว้ในบ้าน และบริเวณบ้านหรือในกระถางใช้
พื้นที่ไม่มาก ใช้ตกแต่งอาคารสถานที่เพื่อความสวยงาม วิธีการดูแลรักษา รดน้าพรวนดิน ใส่ปุ๋ยอย่างง่ายๆ
อย่างสม่าเสมอ
(2) พืชผัก ลักษณะการปลูก คือ ปลูกในแปลงเพราะปลูก หรือสวนผักโดยเฉพาะวิธีการดูแลรักษา
นอกจากจะดูแลรดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยตามปกติแล้วจะต้องกาจัดศัตรูพืช และมี การป้องกันแมลงต่างๆ อย่างดี
พืชผัก เช่น หอม กระเทียม มะเขือ คะน้า แตงกวา และผักกวางตุ้ง
(3) ไม้ผล ลักษณะการปลูก คือ ปลูกในสวนผลไม้ หรือพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวาง เพราะต้นไม้จะ
เป็นไม้ยืน ต้น อายุ การให้ผ ลยาวนาน วิธีการดูแลรักษาพิเศษกว่าปกติ ต้องใส่ปุ๋ย บารุงดิน ตกแต่งกิ่ง และ
ตรวจสอบดูหนอน แมลง ศัตรูพืช ไม้ผล เช่น มะม่วง เงาะ ทุเรียน มังคุด ลาไย ฯลฯ
1.2 พืชไร่ หมายถึง พืช ที่ปลู กโดยใช้เนื้อที่มาก มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องการดูแลรักษามาก
เหมื อนพื ช สวน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พื ช ล้ ม ลุ ก มีอ ายุตั้ ง แต่ 2 เดือ น ถึ ง 1 ปี หรื อ มากกว่ า ผลผลิ ต ของพืช ไร่ มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจและชีวิตประจาวันของคนไทย โดยใช้บริโภคเป็นอาหารหลัก และส่งเป็นสินค้าออก
จัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสามารถนารายได้เข้าประเทศเป็นจานวนมากเช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ถั่ว
ต่างๆ ยาสูบ ฝ้าย มันสาปะหลัง เป็นต้น
2. การเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงมานานแล้ว โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามชนบท นอกจากจะประกอบ
อาชีพทานา ทาไร่ แล้วมักจะเลี้ยงสัตว์ควบคู้ไปด้วยเพื่อใช้เป็นอาหาร แรงงาน ในการเพาะปลูก การขนส่ง และ
เพื่อแก้เหงา ซึ่งปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ในแง่การใช้แรงงานลดน้อยลง แต่จะมีบทบาทมากในแง่ของการเลี้ยงเพื่อ
ใช้เป็นอาหารเนื่องจากผู้บริโภคนิยมบริโภคเนื้อสัตว์กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังสามารถส่งออกจาหน่ายยัง
ต่างประเทศอีกด้วย วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์ แบ่งออกได้ดังนี้
1. เพื่อไว้ใช้บริโภค
2. เพื่อไว้ใช้แรงงาน

55
64

66
3. เพื่อประกอบอาชีพ
4. เพื่อเสริมรายได้
5. เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทาเครื่องนุ่งห่มของใช้และรักษาโรค
6. เพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลิน
7. เพื่อใช้ประโยชน์ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์
3. การประมง การทาประมงเป็นการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้าทุกชนิดของประเทศ
ไทยซึ่งการทาประมงนี้สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชน และประเทศเป็นจานวนมาก การทาประมงในประเทศ
ไทยสามารถแบ่งออกตามลักษณะของแหล่งน้าได้ 3 ประเภท คือ
3.1 การทาประมงน้าจืด หมายถึง การทาประมงในแหล่งน้าจืดตามบริเวณที่ต่างๆได้แก่การจับ
ปลาในแม่น้า ลาคลอง การเลี้ยงปลาน้าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบ่อ เป็นต้น
3.2 การทาประมงน้าเค็ม หรือการทาประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา และปลาหมึก
ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยงหอยนางรม เป็นต้น
3.3 การทาประมงน้ากร่อย หมายถึง การทาประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่น้าเค็ม และ
น้าจืด เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดา การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็นต้น
4. การเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรผสมผสานเป็นการจัดระบบกิจกรรมการเกษตรได้แก่ ปลูก
พืชเลี้ยงสัตว์ ประมง ให้มีการผสมผสานและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกัน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สู งสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม เพิ่มความสมบูรณ์ของอาหารพืชหรือสัตว์
การทาเกษตรหลายๆอย่างร่วมกันทาให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลอดจนไม่เสี่ยงต่อสภาวะการ
ขาดทุนจากราคาผลผลิตเพียงอย่างเดียวที่มีราคาไม่แน่นอนปัจจุบันรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางใน
การทาการเกษตรเช่น
4.1 เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกษตรกรได้บริหาร และจัดการเกี่ยวกับดิน น้า ให้มีประโยชน์สูงสุดเพื่อบังเกิดผลผลิตและรายได้มาเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวอย่างเพียงพอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
4.2 การเกษตรแบบยังชีพ หมายถึง การเกษตรหรือการผลิตเพื่อยังชีพคือ การเพาะปลูกพอยัง
ชีพซึ่งหมายถึง การเพาะปลูก แบบดั้งเดิมแบบหนึ่งโดยการปลูกพืชใช้กินเป็นอาหารภายในครอบครัวไม่ได้ปลูก
มากเหลือใช้พอที่จะส่งไปขายนอกท้องถิ่นได้
4.3 การเกษตรธรรมชาติ การเกษตรแบบนี้เป็น การเกษตรแบบที่กลั บ ไปหาธรรมชาติห รื อ
การเกษตรแบบฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาดั้งเดิมนั่นเอง
4.4 การเกษตรแบบยั่งยืน คือ การเกษตรที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติ
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันซึ่งการเกษตรแบบนี้เป็นการทาการเกษตรเพื่อต้องการให้เกษตรกรพึ่งพา
ตนเองได้ทั้งการผลิตและการดารงชีพโดยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด
3.งานช่าง
ช่าง หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และชานาญในงานหรือในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความสาคัญของงานช่าง เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้งานช่างในแต่ละสาขา และได้ทดลองปฏิบัติเพียง
เล็กน้อยก็สามารถทาได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ งานซ่อมแซม บารุงรักษาเครื่องใช้บางอย่างภายในบ้าน เช่น ซ่อม
โต๊ะ เก้าอี้ ซ่อมไฟฟ้าภายในบ้าน ซ่อมผนังรั้ว เป็นต้น หากได้ฝึกฝนจนเกิดความชานาญก็สามารถ นาความรู้ไป
ประกอบเป็นอาชีพต่อไปได้
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ประโยชน์ของงานช่าง คือ สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องใช้สอยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจคุณสมบัติของ
วัสดุ ช่วยทาให้เกิดความประหยัด ทาให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ บางครั้งสามารถใช้ความรู้
ซ่อมแซมแก้ไข ข้อขัดข้องที่เกิดกับอุปกรณ์ได้ ตรวจสอบความบกพร่องอุปกรณ์ หากเราพัฒนาฝีมือความรู้จน
เกิดความชานาญ ก็ยังสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้กับตนเองโดยประกอบเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเพิ่ม
รายได้ ต่อไป
ลักษณะของงานช่าง จาแนกตามลักษณะงาน ได้ ดังนี้
1.งานเขียนแบบ เป็นการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ของวิศวกรหรือนักออกแบบให้
ออกมาเป็นรูปเป็นร่างบนกระดาษ รูปร่างที่เกิดขึ้นจากการลากเส้นหลาย ๆ อย่าง เช่น เส้นดิ่ง เส้นโค้ง เส้น
เอียง เส้นนอน มาประกอบกันเกิดเป็นรูปร่างเรียกว่า แบบ หรือ แบบงาน สามารถนาไปสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เช่น สิ่งของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น
2.งานไฟฟ้ า ชี วิ ต ประจ าวั น ของมนุ ษ ย์ จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ของใช้ ที่ เ ป็ น เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เพราะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความสะดวก ความสุขสบาย อย่างไรก็ตาม หากใช้ไม่เป็น ใช้ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมมีโทษเช่นกัน
การใช้จึงต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย ความประหยัดและอายุการใช้งาน งานไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ของการนาเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ ในลักษณะของการเปลี่ยนเป็นรูปอื่นๆ เช่น แสง
สว่าง ความร้อน พลังงานกล งานไฟฟ้าในงานช่างพื้นฐาน สามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เพราะเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน ซึ่งจะต้องรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีใช้ การเก็บบารุงรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
สามารถจัดหาและนามาใช้ได้อย่างประหยัดและปลอดภัย
3.งานช่างยนต์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการซ่อมแซมและบารุงรักษายานยนต์
ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งของเครื่ อ งยนต์ เ ป็ น หลั ก ในปั จ จุ บั น ยานยนต์ ที่ นิ ย มใช้ ได้ แ ก่ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการดูแลรักษามาก การยืดอายุการใช้งาน การดูแลตรวจเช็ค
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและอุบัติเหตุจากการใช้งานของเครื่องยนต์ได้
4.งานโลหะ งานโลหะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ แรงกาย ความอดทน ความประณีตและบางครั้งต้อง
ใช้ เทคนิค วิธีการและประสบการณ์ในการทางานค่อนข้างสูง ผลงานจึงจะมีคุณภาพและมีความปลอดภัยใน
การทางานส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านหลายชนิด ทาด้วยโลหะ หรือโลหะ
เป็นส่วนประกอบ เช่น รางน้า ลูกกรง ประตู หม้อ กระทะ ถังน้า เครื่องเรือน เป็นต้น เครื่องใช้แต่ละอย่างใช้
โลหะต่าง ๆ กัน เช่น ทองแดง ทองเหลือง เหล็ก อะลูมิเนียม มีรูปแบบต่าง ๆ กันตามลักษณะของการใช้งาน
เครื่องใช้โลหะทุกอย่าง เมื่อใช้นานวันย่อมมีการชารุดเสียหายต้องบารุงรักษา เพื่อให้ใช้งานต่อไปได้อีก งานช่าง
โลหะบางชนิด เช่น งานช่างโลหะแผ่นสามารถนามาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้เครื่องตกแต่งภายในบ้านได้
5. งานประปา ระบบประปาและระบบการระบายน้าโสโครกในอาคารบ้านเรือน เป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่งสาหรับชีวิตประจาวัน ระบบประปาและระบบการระบายน้าโสโครกที่มีประสิทธิภาพมีผลต่อสุขภาพและ
อนามัย ของผู้อาศัย งานประปาจึ งมีความส าคัญและเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการวัด การตัดต่อท่อ ข้อต่อ มี
ความสามารถในการซ่อมแซม แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบประปาและระบบการระบายน้าต่างๆ
6.งานไม้ งานไม้เป็นงานช่างที่ใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ ช่างไม้ต้องมีความอดทน ขยัน มีความ
รับผิดชอบสูง สามารถนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นไม้มาประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้จะต้องมี
ทักษะในการใช้เครื่องมือและวัสดุ จึงจะสามารถปฏิบัติได้ทั้งชายและหญิง เช่น การซ่อมบารุงรักษาเฟอร์นิเจอร์
หรือส่วนประกอบของอาคารบ้านเรือน เป็นต้น
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7.งานปูน เป็นงานหลักในงานก่อสร้าง อาคารสมัยก่อน งานก่อสร้างจะใช้ไม้เป็นหลัก ปัจจุบันไม้มี
จานวนน้อย ราคาสูง นอกจากนี้ยังช่วยในการต่อเติมซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เหมาะสาหรับงานที่ไม่ใหญ่นัก เช่ น
การก่ออิฐทาขอบไม้ การเทปูนทางเดิน
8. งานสี สีเป็นงานขั้นสุดท้ายของงานช่างหลายแขนง เช่น งานไม้ งานปูน และงานโลหะ เป็นต้น
เพื่อตกแต่งงานที่สาเร็จแล้วให้ดูเรียบร้อยสวยงาม และยังช่วยให้งานแต่ละชิ้นมีความคงทนถาวรยิ่งขึ้น ยืดอายุ
การใช้งานให้ยาวนาน งานสีมีหลักวิธีการ ของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุที่ต้องศึกษาจึงจะสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นงานที่ทาได้ทั้งชายและหญิง
4.งานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ หมายถึง การนาเศษวัสดุหรือวัสดุต่างๆ มาดัดแปลงและประกอบกันให้เกิดประโยชน์
เป็นของเล่น ของใช้ หรือของประดับตกแต่ง
ความสาคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์
1.ฝึกให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้มีรูปร่างแปลกใหม่และพัฒนางานประดิษฐ์เดิมให้
สามารถใช้ประโยชน์ขึ้น สามารถนาวัสดุที่มีในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2.ฝึกให้รู้จักการวางแผนทางานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้
ตนเอง และมีนิสัยรักในงานประดิษฐ์
4.ให้นักเรียนรู้จักใช้และดูแลรักษาเครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานประดิษฐ์
5.ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถทางานได้อย่างมีสมาธิและมีความสุข ในการสร้างสรรค์
ชิ้นงาน
6.ฝึกให้นักเรียนรู้จักประหยัด สามารถนาสิ่งของที่เหลือใช้มาทาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนมากนัก
7.เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีการสืบทอดและพัฒนาต่อไปจากภูมิปัญญาเดิมสู่การ
การเรี
้ที่มากขึ
้นและเป็
นผลงานของคนไทย
เรี
ยนรูย้ทนรู
ี่มากขึ
้นและเป็
นผลงานของคนไทย
8.สามารถเพิ่มพูนรายได้ให้กับผู้ประดิษฐ์ โดยการนาออกไปจาหน่ายในโอกาสต่าง ๆและสร้างเป็น
อาชีพได้ในอนาคต
9.เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง ทาให้ผู้อื่นยอมในความสามารถของตนเองในระดับหนึ่ง
ลักษณะของงานประดิษฐ์ สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1.งานประดิษฐ์ทั่วไป
เป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น กล่าวคือเป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคล
ทั่วไป สามารถเรียนรู้และนาไปประดิษฐ์ได้โดยอาศัยการศึกษาจากตารา เช่นดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้
หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่าง ๆ
2.งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
เป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรืองานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ โดย
ส่ว นมากจะเป็ นการสื บทอดจากผู้ ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ ลู กหลาน งานประดิษฐ์ ห ลายอย่างทาขึ้นเพื่องาน
ประเพณีทางวัฒนธรรม เช่น พานพุ่ม มาลัย เครื่องแขวนบายศรี และบางอย่างก็ทาขึ้นเพื่อความสวยงาม
สนุกสนาน ภายในครอบครัว เช่นว่าวไทย รถลาก ตุ๊กตา
กับบ้านเรือน นอกจากนี้บางชิ้นงานสามารถนามาใช้ในด้านการใช้สอยได้ เช่นกรอบรูป โคมไฟ ภาพวาด งาน
แกะสลัก
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หลักการทางานประดิษฐ์
ในการทางานประดิษฐ์เพื่อให้ได้ผลงานตามจุดหมายที่กาหนดไว้ ควรยึดหลักในการทางานประดิษฐ์
ดังต่อไปนี้
1.ศึกษารายละเอียดของงานที่จะนามาประดิษฐ์ให้เ ข้าใจ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ
ต่าง ๆ ของงานและเลือกทาสิ่งประดิษฐ์ให้เหมาะสมความรู้ ความสามารถของตนเอง และเป็นสิ่งที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
2.วางแผนการทางาน กาหนดขั้นตอนการทางานให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่าย
และออกแบบรายละเอียดวิธีการประดิษฐ์ไว้ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3.การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทางานประดิษฐ์ไว้ให้ครบถ้วนและใช้ให้เหมาะสมกับการที่
ออกแบบไว้ โดยทั่วไปการเลือกวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์ นิยมเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือวัสดุที่มีอยู่
ภายในบ้านซึ่งหาง่าย มีราคาถูก
4.ลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ขณะที่ทาการประดิษฐ์ เมื่อเกิดปัญหาไม่ควรท้อถอย ควร
ปรึกษาครูหรือผู้ที่มีความสามารถ และควรพยายามตั้งใจปฏิบัติงานต่อไปจนกว่างานจะสาเร็จ
การออกแบบงานประดิษฐ์
การออกแบบ หมายถึงการแสดงความคิด การวางแผน เพื่อกาหนดรูปแบบผลงานที่ต้องการก่อน
ทางานประดิษฐ์ โดยการร่างภาพเขียนด้วยดินสอและไม้บรรทัดเท่านั้น การออกแบบมีความสาคัญมากเพราะ
ผู้ออกแบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การดัดแปลง แก้ผลงาน ให้มีรูปร่างแปลกใหม่ การออกแบบที่ดีจะช่วยให้
การทางานได้สะดวกรวดเร็วขึ้นผลงานสาเร็จตรงตามต้องการไม่มีผิดพลาด
หลักการออกแบบ
เมื่อจะออกแบบควรนาองค์ประกอบที่สาคัญของการออกแบบมาใช้โดยยึดหลักดังต่อไปนี้
1.ความสมดุล เกี่ยวข้องกับความรู้สึกในการมองเห็นทั้งด้านรูปทรง น้าหนัก สี ความสมดุลเท่ากัน และ
ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน

2.สัดส่วน หมายถึง การได้ส่วนกันของสิ่งที่ออกแบบ เช่น การออกแบบดอกไม้ ส่วนประกอบดอกไม้
ใบ ก้าน ควรได้สัดส่วนดอกไม่ควรใหญ่เกินก้านและใบมากนัก
3.ความกลมกลืน คือ การออกแบบวัตถุให้มีรูปทรงที่ไปด้วยกันได้ สีก็ต้องกลมกลืนกันการใช้แสง
และเงาที่ไปด้วยกันได้
4.ความแตกต่าง คือการใช้ส่วนประกอบของการออกแบบที่ไม่ซ้ากัน ใช้สีที่ไม่เหมือนกัน
5.การเน้นให้เกิดจุดเด่น คือ การออกแบบที่ทาให้เกิดจุดเด่นสะดุดตา ทาให้น่าสนใจ น่าดู อาจเน้นสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวก็ได้ เช่น สี เส้น รูปร่าง
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ที่
5
เรื
ใบงานที่อ
่ 5 เรื่อง ง
ประเภทงานเพืประเภทงาน
่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
จัดการเรี
แผนการจัดการเรียนรูย
้ที่ 5 เรื่องนรู
ประเภทงานเพื่อการด
้ท
ารงชีวิต ี่
5
เรื่อ
และเทคโนโลยี
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓รหั
ษาปีที่ 3
ส
ง
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ


แผนผั
คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเขี
ง
ยนแผนผั
ความคิ
งความคิด (Mind Mapping) เรื่อง ประเภทงานเพื
ด
่อการดารงชี(Min
วิต

วลาที
2. ให้่ก
แล้วเสร็จาหนดและให้
ในเวลาที่กาหนดและให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการทางาน
ตัว

ประเภทงานเพื
่อการ
ประเภทงานเพื
่อ
ดารงชี
วิติวิต
การดำ
�รงชี

ประเภ
ด

ระดับ 1 ปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
อภิปรายแผนการ
รวมคะแนน ระดับ
ชื่อ-สกุล
ทางานตามที่
คุณภาพ
วางแผนไว้
4 3 2 1
4
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ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิน
การคิด
คะแนน
วิเคราะห์งาน
ทักษะ
ระดับ
การศึกษาและ
รวม
และวาง
กระบวนการ
คุณภาพ
สืบค้นข้อมูล
แผนการ
ทางานกลุ่ม
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ – สกุล

12

คะแนน
รวม

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

มีวินัย

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป

เลขที่

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์และวางแผนทางานเพื่อการ
ขั้นนา (5 นาที)
1.ใบความรู้ที่ ๖5 เรื่องการวิเคราะห์งาน
การดำ
ดารงชี�วรงชี
ิต วิต
- ครูสนทนากับนักเรียนถึง การใช้ชีวิตประจาวันของนักเรียน และการวางแผนทางาน
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับนักเรียนมีการวางแผนการดาเนินชีวิต 2.ใบงานที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์และการ
ด้านความรู้
หรือไม่ ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าตนเองได้มีการวางแผนเช่น วางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
1.อธิบายขั้นตอนการทางานเพื่อการดารงชีวิตที่
ไรบ้าง เช่น การเตรียมชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนว่าใส่ชุดอะไร เตรียมไว้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
นักเรียนสนใจได้
หรือยัง มีเรียนวิชาใดบ้าง มีงานที่ต้องส่งหรือไม่ จัดกระเป๋าเรียน 1.แผนภาพความคิดสรุปการวางแผน
ด้านทักษะกระบวนการ
ทางานเพื่อการดารงชีวิต
ฯลฯ
ขั้นสอน (45 นาที)
1. นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดสรุปการ
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามความสมัครใจ
วางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
- แจกใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การวิเคราะห์งานและการวางแผน
ด้านคุณลักษณะ
ทางาน ให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต
1.มีวินัย
3. อภิปรายและสร้างองค์ความรู้
- แจกใบงานที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทางาน
2.ใฝ่เรียนรู้
เพื่อการดารงชีวิต ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดสรุป
3.มุ่งมั่นในการทางาน
การวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
ขั้นสรุป (10 นาที)
- แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสมาชิกภายในชั้นเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

๗๔
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน

วิธีการ

เครื่องมือที่ใช้

ด้านความรู้
อธิบายขั้นตอนการทางาน
เพื่อการดารงชีวิต

อภิปรายหน้าชั้นเรียน

แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
นักเรียนเขียนแผนภาพ
ความคิดสรุปการวางแผน
ทางานเพื่อการดารงชีวิต

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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77
ใบความรู้ที่ 5๖ เรื่อง การวิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์

1.วิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการที่ทาขึ้นเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะงานที่จะทาให้รู้ว่างาน
นั้นจะ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญ และความรับผิดชอบอย่างไรจึงจะทางานนั้นให้สาเร็จ
การวิเคราะห์งาน คือ การที่ผู้เรียนสามารถแจกแจงงานที่จะทาได้ว่าเป็นงานประเภทใด หรือลักษณะ
ใด ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมองงานโดยภาพรวมออกมา
ว่าจะต้องทาอย่างไรงานจึงจะสาเร็จ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน
การวิ เ คราะห์ ง านเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ อั น จะท าให้ รู้ ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของงาน
ความสัมพันธ์กับงานอื่น ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและสภาพของการทางาน กล่าวโดยสรุปการ
การวิ
เคราะห์
ถุประสงค์
ที่สญำ�คั6ญ ประการ
6 ประการ
วิเคราะห์
งานมีงานมี
วัตถุวัปตระสงค์
ที่สาคั
1.การจะทางานนั้นให้สาเร็จลงได้จะต้องใช้กาลังกายและกาลังใจในการทางานอย่างไร
2.งานนั้นจะทาเสร็จลงเมื่อไร
3.งานนั้นจะทาสาเร็จในขั้นไหน
4.ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องทางานอย่างไร
5.ทาไมจึงต้องทางานนั้น
6.คนที่ทางานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร
การวางแผนการทางาน
การวางแผนการทางาน หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ว่าจะทาอย่างไร ทาเมื่อไร
ทาโดยวิธีใด ใครเป็นผู้ทาและกาหนดงานเสร็จเมื่อไร ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ 5W1H ได้แก่
W – Who – ใคร
(ใครทาอะไร)
W – What – อะไร
(ทาอะไร)
W – Where – ที่ไหน (ทาที่ไหน)
W – When – เมื่อไร (ทาเมื่อไร)
W – Why – ทาไม
(ทาทาไม)
H – How – อย่างไร (ทาอย่างไร)
ขั้นตอนการวางแผน
1.รวบรวมงาน แจกแจงรายละเอียดของงานว่าเป็นงานประเภทใด และกาหนดระยะเวลาการ
ทางาน ว่าเป็นงานที่ต้องทา เป็นงานประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน
2.เขียนแผนการทางาน เป็นการนาข้อมูลที่รวบรวมมาเขียนเป็นแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
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แบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ แผนการปฏิบัติงานประจาวัน แผนการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน การเขียนแผนการปฏิบัติงานต้องกาหนดหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
1) งานที่ปฏิบัติ ระบุงานและขอบข่ายงานที่ทาให้ชัดเจน
2) จุดประสงค์ในการทางานเพื่ออะไร เช่น เพื่อความสะดวก เพื่อความสวยงาม เป็นต้น
3) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดเตรียมสาหรับปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พร้อม
4) กาหนดเวลาต้องกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่น เมื่อใด เวลาใด
ระยะเวลาเท่าไร
5) กาหนดขั้นตอนในการทางาน ให้ระบุการทางานให้ชัดเจนว่างานใดทาก่อน ทาหลังให้
เป็นขั้นตอน
6) กาหนดผู้รับผิดชอบ ให้ระบุผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานให้ชัดเจน
7) กาหนดค่าใช้จ่าย กาหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณค่าใช้จ่าย
3. การปฏิบัติงาน คือ การให้ผู้เรียนได้ทางานตามลาดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ฝึกให้มีลักษณะนิสัย
ที่ดีในการทางาน เช่น พูดจาสุภาพ เหมาะสม มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขยัน อดทนซื่อสัตย์ ฯลฯ และสามารถ
ตรวจสอบการทางานของตนเป็นระยะ ๆ
4. การประเมินผลการทางาน คือการให้ผู้เรียนได้ ประเมินผลทั้งการวางแผนก่อนการทางาน
ขณะปฏิบัติงานและเมื่องานสาเร็จแล้ว
4.1 ขั้นตอนในการวางแผนก่อนการทางาน ให้ประเมินว่าได้วางแผนไว้รอบคอบรัดกุมหรือไม่
จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผน ที่วางไว้ว่าเป็นไปได้หรือไม่
4.2 ขณะปฏิบัติให้ประเมินว่าวิธีการทางานเป็นอย่างไรบ้างมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไร
4.3 เมื่องานสาเร็จให้ประเมินว่าผลงานที่ออกมาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มีข้อดีข้อเสีย
อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น
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ใบงานที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์งานและการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง

1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดสรุปการวิเคราะห์งานและการวางแผนการ
ทางานเพื่อการดารงชีวิตบันทึกลงในใบงานให้สมบูรณ์

การวิเคราะห์งาน
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ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์งานและการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
สรุปผล
ระดับ
อภิปรายแผนการ
รวมคะแนน
ชื่อ-สกุล
คุณภาพ ผ่าน
ทางานตามที่
ไม่ผ่าน
วางแผนไว้
4 3 2 1
4
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ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

เลขที่

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิน
การคิด
ทักษะ
วิเคราะห์งาน
การศึกษาและ
และวาง
กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล
แผนการ
ทางานกลุ่ม
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์งานและการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ – สกุล

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

ใฝ่เรียนรู้

มุ่งมั่นในการ
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

มีวินัย

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

เลขที่

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์งานและการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง หลักการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวิเคราะห์และวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต ขั้นนา (5 นาที)
1.ตัวอย่างผลงานสาเร็จชนิดต่าง ๆ เช่น
ตามที่นักเรียนสนใจ
ดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าจับหูกระทะ กระถาง
- ครูนาตัวอย่าง ผลงานสาเร็จชนิดต่าง ๆ เช่น ดอกไม้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พวงกุญแจ ฯลฯ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ประดิษฐ์ ผ้าจับหูกระทะ กระถางปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พวง
(ตามที่แต่ละท้องถิ่นจะหาได้)
ด้านความรู้
กุญแจ ฯลฯ (ตามที่แต่ละท้องถิ่นจะหาได้) ให้นักเรียนดู
2.ใบความรู้ที่ ๗5 เรื่อง หลักการวางแผน
1.วิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการทางานเพื่อการ
- ครูสนทนากับนักเรียนถึงลักษณะ ประเภท วิธีการ และ
การดำ
เรียนสนใจได้
ดารงชี�วรงชี
ิตทีว่นิตักทีเรี่นยักนสนใจได้
วัสดุที่ใช้ในการทาชิ้นงานนั้น ๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่ประเภทงานเพื่อการ การทางานเพื่อการดารงชีวิต
การดำ
3.ใบงานที่ 7 เรื่อง หลักการวางแผนการ
ด้านทักษะกระบวนการ
ดารงชี�วรงชี
ิต วิต
ทางานเพื่อการดารงชีวิต
1. ศึกษาและสืบค้นองค์ความรู้เกี่ยวกับงานเพื่อ
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
- ครูสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับงานเพื่อการดารงชีวิตถึงใช้
การดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจได้
2. วิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการ วิธีการ และวัสดุในการทางานที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เพื่อ 1.ศึกษาและสืบค้นความรู้เกี่ยวกับงานเพื่อ
การดำ
เรียนสนใจได้
การดารงชีวิตตามที่นักเรียนสนใจ
เชื่อมโยงสู่การวิเคราะห์ประเภทของงานต่าง ๆ
ดารงชี�วรงชี
ิตทีว่นิตักทีเรี่นยักนสนใจได้
- ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดขอบข่ายเนื้อหาในการเรียนรู้ 2.วิเคราะห์งานและอภิปรายวางแผนการ
3. อภิปรายขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
งานเพื่อการดารงชีวิต ที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์งาน การวางแผน ทางานเพื่อการดารงชีวิต กลุ่มละ 1 งาน
ในงานที่นักเรียนสนใจ
ตามที่นักเรียนสนใจ บันทึกในใบงานที่ 7
การทางาน และการลงมือปฏิบัติงานตามความสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อการ
ขั้นสอน (45 นาที)
1.มีวินัย
ดารงชี�วรงชี
ิต วิต
2.ใฝ่เรียนรู้
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามความสมัครใจให้ การดำ
3.มุ่งมั่นในการทางาน
นักเรียนแบ่งหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม
รองหัวหน้า เลขากลุ่ม เหรัญญิกกลุ่ม และกรรมการ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง หลักการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- แจกใบความรู้ที่ ๗5 เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อ
การด ารงชี วิ ต ให้ นั ก เรี ย นศึ ก ษาและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม จาก
อินเทอร์เน็ต
- แจกใบงานที่ 7 เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อการ
การดำ
ละกลุ
ม่ ระดมสมองวิเวิคราะห์
เคราะห์และอภิ
และอภิปปราย
ราย งาน
ดารงชี�รงชี
วิต วให้ติ แให้ต่แลต่ะกลุ
่มระดมสมอง
เพื่อการดารงชีวิต กลุ่มละ 1 งาน โดยให้จับฉลากแยกตามหัวข้อ
งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง และงานประดิษฐ์
- แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสมาชิกภายในชั้นเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ นักเรียนจดบันทึก
ความรู้ลงในสมุด
- ครูนัดหมายให้นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทางานที่
นักเรียนสนใจและวางแผนไว้มาเพื่อปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
อภิปรายภายในกลุ่ม
ด้านความรู้
วิเคราะห์และอภิปราย
ขั้นตอนการทางานเพื่อการ
ดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจได้

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
1.ศึกษาและ สืบค้นองค์
ความรู้ได้
2.คิดวิเคราะห์และวาง
แผนการทางานได้
3.ทักษะกระบวนการ
การทำ
�งานกลุ
ทางานกลุ
่ม ม่

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู
้ที่ 5 เรื้ท่อี่ ง๗การวิ
งานและวางแผนการท
การด
ิต ่ หน่
ใบความรู
เรื่องเคราะห์
หลักการวางแผนการทำ
�งานเพืางานเพื
่อการดำ่�อรงชี
วิตารงชี
หน่วยที
๑ วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์

1.วิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการที่ทาขึ้นเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะงานที่จะทาให้รู้ว่างานนั้น
จะ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญ และความรับผิดชอบอย่างไรจึงจะทางานนั้นให้สาเร็จ
การวิเคราะห์งาน คือ การที่ผู้เรียนสามารถแจกแจงงานที่จะทาได้ว่าเป็นงานประเภทใด หรือลักษณะใด
ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมองงานโดยภาพรวมออกมาว่า
จะต้องทาอย่างไรงานจึงจะสาเร็จ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์งานเป็นเครื่องมือที่สาคัญอันจะทาให้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน ความสัมพันธ์
กับงานอื่น ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและสภาพของการทางาน กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์งานมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ 6 ประการ
1.การจะทางานนั้นให้สาเร็จลงได้จะต้องใช้กาลังกายและกาลังใจในการทางานอย่างไร
2.งานนั้นจะทาเสร็จลงเมื่อไร
3.งานนั้นจะทาสาเร็จในขั้นไหน
4.ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องทางานอย่างไร
5.ทาไมจึงต้องทางานนั้น
6.คนที่ทางานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร
การวางแผนการทางาน
การวางแผนการทางาน หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ว่าจะทาอย่างไร ทาเมื่อไร ทา
โดยวิธีใด ใครเป็นผู้ทาและกาหนดงานเสร็จเมื่อไร ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ 5W1H ได้แก่
W – Who – ใคร
(ใครทาอะไร)
W – What – อะไร
(ทาอะไร)
W – Where – ที่ไหน (ทาที่ไหน)
W – When – เมื่อไร (ทาเมื่อไร)
W – Why – ทาไม
(ทาทาไม)
H – How – อย่างไร (ทาอย่างไร)
ขั้นตอนการวางแผน
1.รวบรวมงาน แจกแจงรายละเอียดของงานว่าเป็นงานประเภทใด และกาหนดระยะเวลาการทางาน
ว่าเป็นงานที่ต้องทา เป็นงานประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน
2.เขียนแผนการทางาน เป็นการนาข้อมูลที่รวบรวมมาเขียนเป็นแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
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แบ่ งออกได้เป็ น 3 แบบ คือ แผนการปฏิบั ติงานประจาวัน แผนการปฏิบัติงานประจาสั ป ดาห์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน การเขียนแผนการปฏิบัติงานต้องกาหนดหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
1) งานที่ปฏิบัติ ระบุงานและขอบข่ายงานที่ทาให้ชัดเจน
2) จุดประสงค์ในการทางานเพื่ออะไร เช่น เพื่อความสะดวก เพื่อความสวยงาม เป็นต้น
3) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดเตรียมสาหรับปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พร้อม
4) กาหนดเวลาต้องกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่น เมื่อใด เวลาใด
ระยะเวลาเท่าไร
5) กาหนดขั้นตอนในการทางาน ให้ระบุการทางานให้ชัดเจนว่างานใดทาก่อน ทาหลังให้เป็น
ขั้นตอน
6) กาหนดผู้รับผิดชอบ ให้ระบุผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานให้ชัดเจน
7) กาหนดค่าใช้จ่าย กาหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณค่าใช้จ่าย
3. การปฏิบัติงาน คือ การให้ผู้เรียนได้ทางานตามลาดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ฝึกให้มีลักษณะนิสัยที่ดี
ในการทางาน เช่น พูดจาสุภาพ เหมาะสม มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขยัน อดทนซื่อสัตย์ ฯลฯ และสามารถตรวจสอบ
การทางานของตนเป็นระยะ ๆ
4. การประเมินผลการทางาน คือการให้ผู้เรียนได้ประเมินผลทั้งการวางแผนก่อนการทางาน ขณะ
ปฏิบัติงานและเมื่องานสาเร็จแล้ว
4.1 ขั้นตอนในการวางแผนก่อนการทางาน ให้ประเมินว่าได้วางแผนไว้รอบคอบรัดกุมหรือไม่
จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผน ที่วางไว้ว่าเป็นไปได้หรือไม่
4.2 ขณะปฏิบัติให้ ป ระเมินว่าวิธีการทางานเป็นอย่างไรบ้างมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไร
4.3 เมื่องานส าเร็จให้ ประเมินว่าผลงานที่ออกมาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มีข้อดีข้อเสี ย
อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น
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ใบงานที่ 7 เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง หลักการวางแผนทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง

1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิตตามที่นักเรียน
สนใจ จานวน 1 งานอย่างละเอียด
2.บันทึกลงในแบบบันทึกให้สมบูรณ์
แบบบันทึกการวางแผนการปฏิบัติงาน

1.ชื่องาน...................................................................................................................... ............................................
2.ขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
3.จุดประสงค์ในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…
5.วิธีการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
5.1 ขั้นเตรียม....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................................................................................
5.2 ขั้นปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….…….
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5.3 ขั้นสรุปประเมินผล…..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.สถานที่ในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7.ระยะเวลาในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
8.งบประมาณในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
9.ทักษะกระบวนการที่ใช้ในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
10.สมาชิกผู้รับผิดชอบในการทางาน (ระบุบทบาทหน้าที่ชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.ประโยชน์การวางแผนทางาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุปผล
อภิปรายแผนการ
รวมคะแนน ระดับ
ชื่อ-สกุล
ทางานตามที่
คุณภาพ ผ่าน
ไม่ผ่าน
วางแผนไว้
4 3 2 1
4

91

81
90

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิน
สรุปผล
การคิด
คะแนน
ทักษะ
วิเคราะห์งาน
ระดับ
การศึกษาและ
รวม
และวาง
กระบวนการ
ไม่
คุณภาพ ผ่าน
สืบค้นข้อมูล
แผนการ
ทางานกลุ่ม
ผ่าน
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ

92

82
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ชื่อ – สกุล

เลขที่
ชื่อ – สกุล
1
2
3
41
52
ฯลฯ3
เกณฑ์ก4ารวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
10 – 512 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
1-3 ฯลฯคะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4ลงชื– ่อ6...................................................ผู
คะแนน ระดับ 2 พอใช้ ้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิ
นน
ปผล
รายการประเมิ
สรุสรุปผล
คะแนน
ระดับ
มุ่งมั่นในการ
การคิด
รวม
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
ทางาน
คะแนน คุณภาพ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ทักษะ
วิเคราะห์งาน
ระดับ
การศึกษาและ
4 3 2 1 4 3และวาง
2 1 4 กระบวนการ
3 2 1 12รวม
ไม่
คุณภาพ ผ่าน
สืบค้นข้อมูล
แผนการ
ทางานกลุ่ม
ผ่าน
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

แบบบันนทึทึกกการสั
การสังเกตพฤติ
งเกตพฤติกกรรมผู
รรมผู้เรี้เยรียนด้นด้านทั
านคุกณษะกระบวนการ
ลักษณะ
แบบบั
หน่วยการเรีหน่
ยนรู
้ที่ 1 ยแผนการจั
การเรียนรูด้ทการเรี
ี่ 6 เรืย่อนรู
ง ้ทการวิ
การดวารงชี
วยการเรี
นรู้ที่ 1 ดแผนการจั
ี่ 7 เรืเคราะห์
่อง หลังกานและการวางแผนการท
การวางแผนการทางานเพืางานเพื
่อการด่อารงชี
ิ ต วิ ต
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
ชั้นชัมัก้นธษาปี
ที่ ท3ี่ 3
รายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิาชาง23101
ง23101
มัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสรหัวิรหั
ชสาวิสชง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ทกี่ ๓ษาปี

8292
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแผนการทางาน กลุ่มละ 1 ขั้นนา (5 นาที)
1.วัสดุ อุปกรณ์ในการทางานของนักเรียน
ชิ้นงาน โดยปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนที่ได้วางแผน
แต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร
- ครูทบทวนความรู้เดิม
งานช่าง งานประดิษฐ์ รายละเอียดตาม
ไว้
- ครูตรวจสอบความพร้อม เรื่องอุปกรณ์ในการทางาน
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
สถานที่แต่ละกลุ่ม ตามลักษณะงาน ที่นักเรียนจะปฏิบัติ (จาก แผนงานของผู้เรียนที่วางแผนไว้
(จากการวางแผนงานในชั
่ผ่านมา)
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
การวางแผนงานในชั่วโมงที่วโมงที
่ผ่านมา)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จานวน
ขั้นสอน (45 นาที)
สามารถลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่าง
นวน ๑ งาน
ถูกต้อง
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน และ จำ1�งาน
ด้านทักษะกระบวนการ
ลาดับ ขั้น ตอนการทางาน ตามแผนงานที่ว างไว้ โดยให้ น าองค์
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตาม
ความรู้ เรื่อง ทักษะที่จาเป็นในการทางานมาประยุกต์ใช้ ให้งาน
แผนงานที่วางไว้ได้
สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
- ครู สั ง เกตการณ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย น พร้ อ มให้
2.นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
คาแนะนา
3.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในการทางาน
ด้านคุณลักษณะ
- ให้นักเรียนใช้การบันทึกขั้นตอนการทางาน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
1. มีวินัย
สาเร็จ เป็นเอกสารหรือรูปภาพ เพื่อทาเป็นสารสนเทศ นาเสนอ
2. ใฝ่เรียนรู้
ผลงานการดาเนินงาน
3. มุ่งมั่นในการทางาน
- การปฏิบัติชิ้นงานของผู้ เรียน ให้ ปฏิบัติงานจนแล้ วเสร็จ
โดยก าหนดเวลาให้ ผู้ เ รี ย น จ านวน 2 ชั่ ว โมง ถ้ า นั ก เรี ย น
4. รักความเป็นไทย
ปฏิบัติงานใน 1 ชั่วโมงไม่เสร็จให้นามาปฏิบัติต่อในสัปดาห์ถัดได้
- ครูตรวจผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทางาน และนัด
หมายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทางานในครั้งต่อไป

๙๔
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95
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการ
การปฏิบัติตามลาดับ
ขั้นตอนที่วางแผนไว้

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงาน
อย่างสร้างสรรค์ตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
2.นักเรียนมีทักษะการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาในการทางาน

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

85
94
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95
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
สรุปผล
ระดับ
การปฏิบัติ
รวมคะแนน
ชื่อ-สกุล
คุณภาพ ผ่าน
ตามลาดับขั้นตอน
ไม่ผ่าน
ที่วางแผน
4 3 2 1
4
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
กระบวนการ
การแก้ปัญหาใน
ระดับ
รวม
ชื่อ - สกุล
การปฏิบัติงาน ทางานกลุ่ม
การทางาน
คุณภาพ
ร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

98

88
97

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

89
98

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (ต่อ) เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแผนการทางาน กลุ่มละ 1 ขั้นนา (5 นาที)
1.วัสดุ อุปกรณ์ในการทางานของนักเรียน
ชิ้นงาน โดยปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนที่ได้วางแผน
แต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร
- ครูสนทนากับนักเรียนในการปฏิบัติงานของนักเรียนใน
งานช่าง งานประดิษฐ์ รายละเอียดตาม
ไว้
ชั่วโมงที่ผ่านมาว่ามีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาใดบ้าง
แผนงานของผู้เรียนที่วางแผนไว้
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอความก้าวหน้าของงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
ขั้นสอน (45 นาที)
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน และ 1.ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จานวน
ด้านทักษะกระบวนการ
ลาดับขั้นตอนการทางาน ตามแผนงานที่วางไว้ ให้งานสาเร็จอย่าง 1 งาน
มีคุณภาพ
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตาม
- ครู สั ง เกตการณ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย น พร้ อ มให้
แผนงานที่วางไว้ได้
คาแนะนา
2.นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- ให้นักเรียนใช้การบันทึกขั้นตอนการทางาน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
3.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในการทางาน
สาเร็จ เป็นเอกสารหรือรูปภาพ เพื่อทาเป็นสารสนเทศ นาเสนอ
ด้านคุณลักษณะ
ผลงานการดาเนินงาน
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
- การปฏิบัติชิ้นงานของผู้ เรียน ให้ ปฏิบัติงานจนแล้ วเสร็จ
3. มุ่งมั่นในการทางาน
โดยกาหนดเวลาให้
4. รักความเป็นไทย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน โดยครูใช้
คาถามดังนี้
- ทักษะในการทางานให้สาเร็จจาเป็นต้องใช้ทักษะ
อะไรบ้าง
- นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ทางาน�งาน
การทำ

๑๐๐

90
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การวางแผนในการทางาน มีประโยชน์ต่อความสาเร็จ
ของงานอย่างไร
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูตรวจผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทางาน
- นักเรียนจดบันทึกการทางาน
- ครูให้นักเรียนนาผลงานไปแสดงที่โต๊ะแสดงผลงานหน้าชั้น
เรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๐๑

91
100

102
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การปฏิบัติตามลาดับ
รายงานความก้าวหน้าใน ขั้นตอนทีว่ างแผนไว้
การปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงาน
อย่างสร้างสรรค์ตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
2.นักเรียนมีทักษะการ
ทางานร่
วมกัวนมกั
เป็นนเป็กลุน่มกลุม่
การทำ
�งานร่
3.นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาในการทางาน

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

หมายเหตุ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 8-9 เป็นการปฏิบัติงาน/ภาระงานชิ้นเดียวกัน
เป็ น แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น การวั ด และประเมิ น ผลด้ า นความรู้ จึ ง ใช้ เ ป็ น การรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานซึ่งวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้ านความรู้ ใช้ลักษณะเดียวกัน
แต่การประเมินให้ประเมินการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้

92
101

93
102

103
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุปผล
ระดับ
ชื่อ-สกุล
การปฏิบัติ
รวมคะแนน
คุณภาพ ผ่าน
ตามลาดับขั้นตอน
ไม่ผ่าน
ที่วางแผน
4 3 2 1
4

104
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103

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
กระบวนการ
การแก้ปัญหาใน
ระดับ
รวม
ชื่อ - สกุล
การปฏิบัติงาน ทางานกลุ่ม
การทางาน
คุณภาพ
ร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

105

95
104

ชื่อ-สกุล
4

รักความเป็นไทย
16

รวม
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

มีวินัย

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
9- 12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1-4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
ฯลฯ

เลข
ที่

รายการประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ใฝ่เรียนรู้
ทางาน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙8 เรื่อง การปฏิบัติงานและการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

106

96
105

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ขั้นนา (10 นาที)
การวิเคราะห์และวางแผนทางานเพื่อการ
1.คลิปวีดีโอ
ดารงชี�รงชี
วิตตามที
่นักเรีน่ ยกั นสนใจ
- ครูนาคลิปวีดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=Dการดำ
วติ ตามที
เรียนสนใจ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
https://www.youtube.com/watch?v=D--4h2uin5Q
-4h2uin5Q
4h2uin5Q
4h2uin5Q
ด้านความรู้
2.ใบความรู้ที่ 5๗ เรื่อง หลักการวางแผนการ
(3 วิธีหาสิ่งที่รักให้เจอ โดย บอย วิสูตร) 9 นาที
1.วิเคราะห์และอภิปรายขั้นตอนการทางานเพื่อ
- ครูสนทนากับนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงสู่อาชีพที่นักเรียนสนใจ ทางานเพื่อการดารงชีวิต
การดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจได้
3.ใบงานที่ 8 เรื่อง การวางแผนการทางาน
ในอนาคต
ด้านทักษะกระบวนการ
ตามความถนัด
ขั้นสอน (45 นาที)
1. ศึกษาและสืบค้นองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามความสมัครใจให้ ภาระงาน/ชิ้นงาน
เพื่อการดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจได้
นักเรียนแบ่งหน้าที่ในกลุ่มให้ชัดเจน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม 1.ศึกษาและสืบค้นความรู้เกี่ยวกับงานเพื่อ
การดารงชีวิตตามที่นักเรียนสนใจ
รองหัวหน้า เลขากลุ่ม เหรัญญิกกลุ่ม และกรรมการ
2. วิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อ
- แจกใบความรู้ที่ ๗5 เรื่อง หลักการวางแผนการทางานเพื่อ 2.วิเคราะห์งานและอภิปรายวางแผนการ
การดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจได้
การด ารงชีวิ ต ให้ นั กเรี ย นศึ ก ษาและสื บ ค้น ข้ อ มู ล เพิ่ม เติ ม จาก ทางานเพื่อการดารงชีวิต กลุ่มละ 1 งาน
3. อภิปรายขั้นตอนการทางานที่มี
ตามที่นักเรียนสนใจ บันทึกในใบงานที่ 8
อินเทอร์เน็ต
ประสิทธิภาพในงานที่นักเรียนสนใจ
ด้านคุณลักษณะ
- แจกใบงานที่ 8 เรื่อง การวางแผนการทางานตามความ เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
ถนัดให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง วิเคราะห์ และอภิปราย งานเพื่อ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
การดารงชีวิตกลุ่มละ 1 งาน โดยให้นักเรียนเลือกตามความถนัด
3.มุ่งมั่นในการทางาน
ของในกลุ่ ม หั ว ข้อ งานบ้ าน งานเกษตร งานช่ า ง และงาน
ประดิษฐ์
- แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสมาชิกภายในชั้นเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

๑๐๗
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขั้นสรุป (10 นาที)
11.ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ นักเรียนจดบันทึก
ความรู้ลงในสมุด
12.ครูนัดหมายให้นักเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการทางานที่
นักเรียนสนใจและวางแผนไว้มาเพื่อปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๐๘
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
อภิปรายภายในกลุ่ม
ด้านความรู้
วิเคราะห์และอภิปราย
ขั้นตอนการทางานเพื่อการ
ดารงชีวิตที่นักเรียนสนใจได้

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
1.ศึกษาและ สืบค้นองค์
ความรู้ได้
2.คิดวิเคราะห์และวาง
แผนการทางานได้
3.ทักษะกระบวนการ
�งานกลุ
ทการทำ
างานกลุ
่ม ม่

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มุ่งมั่นในการทางาน

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๗5 เรื่อง การวิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์

1.วิเคราะห์งานและวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิต
การวิเคราะห์งาน

การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการที่ทาขึ้นเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะงานที่จะทาให้รู้ว่างานนั้น
จะ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญ และความรับผิดชอบอย่างไรจึงจะทางานนั้นให้สาเร็จ
การวิเคราะห์งาน คือ การที่ผู้เรียนสามารถแจกแจงงานที่จะทาได้ว่าเป็นงานประเภทใด หรือลักษณะใด
ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้าง มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมองงานโดยภาพรวมออกมาว่า
จะต้องทาอย่างไรงานจึงจะสาเร็จ
ประโยชน์ของการวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์งานเป็นเครื่องมือที่สาคัญอันจะทาให้รู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของงาน ความสัมพันธ์
กับงานอื่น ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและสภาพของการทางาน กล่าวโดยสรุปการวิเคราะห์งานมี
วัตถุประสงค์ที่สาคัญ 6 ประการ
1.การจะทางานนั้นให้สาเร็จลงได้จะต้องใช้กาลังกายและกาลังใจในการทางานอย่างไร
2.งานนั้นจะทาเสร็จลงเมื่อไร
3.งานนั้นจะทาสาเร็จในขั้นไหน
4.ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะต้องทางานอย่างไร
5.ทาไมจึงต้องทางานนั้น
6.คนที่ทางานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติ อย่างไร
การวางแผนการทางาน
การวางแผนการทางาน หมายถึง การกาหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า ว่าจะทาอย่างไร ทาเมื่อไร ทา
โดยวิธีใด ใครเป็นผู้ทาและกาหนดงานเสร็จเมื่อไร ก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ 5W1H ได้แก่
W – Who – ใคร
(ใครทาอะไร)
W – What – อะไร
(ทาอะไร)
W – Where – ที่ไหน (ทาที่ไหน)
W – When – เมื่อไร (ทาเมื่อไร)
W – Why – ทาไม
(ทาทาไม)
H – How – อย่างไร (ทาอย่างไร)
ขั้นตอนการวางแผน
1.รวบรวมงาน แจกแจงรายละเอียดของงานว่าเป็นงานประเภทใด และกาหนดระยะเวลาการทางาน
ว่าเป็นงานที่ต้องทา เป็นงานประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรือประจาเดือน
2.เขียนแผนการทางาน เป็นการนาข้อมูลที่รวบรวมมาเขียนเป็นแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
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แบ่ งออกได้เป็ น 3 แบบ คือ แผนการปฏิบั ติงานประจาวัน แผนการปฏิบัติงานประจาสั ป ดาห์ และแผนการ
ปฏิบัติงานประจาเดือน การเขียนแผนการปฏิบัติงานต้องกาหนดหัวข้อที่สาคัญ ดังนี้
1) งานที่ปฏิบัติ ระบุงานและขอบข่ายงานที่ทาให้ชัดเจน
2) จุดประสงค์ในการทางานเพื่ออะไร เช่น เพื่อความสะดวก เพื่อความสวยงาม เป็นต้น
3) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ จัดเตรียมสาหรับปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พร้อม
4) กาหนดเวลาต้องกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เช่น เมื่อใด เวลาใด
ระยะเวลาเท่าไร
5) กาหนดขั้นตอนในการทางาน ให้ระบุการทางานให้ชัดเจนว่างานใดทาก่อน ทาหลังให้เป็น
ขั้นตอน
6) กาหนดผู้รับผิดชอบ ให้ระบุผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานให้ชัดเจน
7) กาหนดค่าใช้จ่าย กาหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณค่าใช้จ่าย
3. การปฏิบัติงาน คือ การให้ผู้เรียนได้ทางานตามลาดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ ฝึกให้มีลักษณะนิสัยที่ดี
ในการทางาน เช่น พูดจาสุภาพ เหมาะสม มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ขยัน อดทนซื่อสัตย์ ฯลฯ และสามารถตรวจสอบ
การทางานของตนเป็นระยะ ๆ
4. การประเมินผลการทางาน คือการให้ผู้เรียนได้ประเมินผลทั้งการวางแผนก่อนการทางาน ขณะ
ปฏิบัติงานและเมื่องานสาเร็จแล้ว
4.1 ขั้นตอนในการวางแผนก่อนการทางาน ให้ประเมินว่าได้วางแผนไว้รอบคอบรั ดกุมหรือไม่
จะต้องเตรียมอะไรบ้าง ตรวจสอบดูแผน ที่วางไว้ว่าเป็นไปได้หรือไม่
4.2 ขณะปฏิบัติให้ ป ระเมินว่าวิธีการทางานเป็นอย่างไรบ้างมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุง
อย่างไร
4.3 เมื่องานส าเร็จให้ ประเมินว่าผลงานที่ออกมาเป็นไปตามจุดมุ่ง หมายหรือไม่มีข้อดีข้อเสี ย
อย่างไร เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงผลงานของตนให้ดีขึ้น
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ใบงานที่ 8 เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง

1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางานเพื่อการดารงชีวิตตามที่นักเรียน
สนใจ จานวน 1 งานอย่างละเอียด
2.บันทึกลงในแบบบันทึกให้สมบูรณ์
แบบบันทึกการวางแผนการปฏิบัติงาน

1.ชื่องาน...................................................................................................................... ............................................
2.ขอบข่ายของงานที่ต้องปฏิบัติ
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
3.จุดประสงค์ในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
............................................................................................................................. ...................................................
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…
5.วิธีการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
5.1 ขั้นเตรียม....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................................................................................
5.2 ขั้นปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….…….
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5.3 ขั้นสรุปประเมินผล…..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.สถานที่ในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7.ระยะเวลาในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
8.งบประมาณในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ......................................
9.ทักษะกระบวนการที่ใช้ในการทางาน
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
10.สมาชิกผู้รับผิดชอบในการทางาน (ระบุบทบาทหน้าที่ชัดเจน)
.................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.ประโยชน์การวางแผนทางาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

ระดับ 1 ปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
อภิปรายแผนการ
รวมคะแนน ระดับ
ชื่อ-สกุล
ทางานตามที่
คุณภาพ
วางแผนไว้
4 3 2 1
4

115

105
114

ชื่อ – สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิน
สรุปผล
การคิด
คะแนน
วิเคราะห์งาน
ทักษะ
ระดับ
การศึกษาและ
รวม
และวาง
กระบวนการ
ไม่
คุณภาพ ผ่าน
สืบค้นข้อมูล
แผนการ
ทางานกลุ่ม
ผ่าน
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การวางแผนการทางานตามความถนัด
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

116

106
115

รายวิชา การงานอาชีพ รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

107
116

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแผนการทางาน กลุ่มละ 1 ขั้นนา (5 นาที)
1.วัสดุ อุปกรณ์ในการทางานของนักเรียน
ชิ้นงาน โดยปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนที่ได้วางแผน
แต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร
- ครูทบทวนความรู้เดิม
งานช่าง งานประดิษฐ์ รายละเอียดตาม
ไว้
- ครูตรวจสอบความพร้อม เรื่องอุปกรณ์ในการทางาน
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
สถานที่แต่ละกลุ่ม ตามลักษณะงาน ที่นักเรียนจะปฏิบัติ (จาก แผนงานของผู้เรียนที่วางแผนไว้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
การวางแผนงานในชั่วโมงที่ผ่านมา)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จานวน
ขั้นสอน (45 นาที)
สามารถลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน และ 1 งาน
ด้านทักษะกระบวนการ
ลาดับ ขั้น ตอนการทางาน ตามแผนงานที่ว างไว้ โดยให้ น าองค์
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตาม
ความรู้ เรื่อง ทักษะที่จาเป็นในการทางานมาประยุกต์ใช้ ให้งาน
แผนงานที่วางไว้ได้
สาเร็จอย่างมีคุณภาพ
- ครู สั ง เกตการณ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย น พร้ อ มให้
2.นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
คาแนะนา
3.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในการทางาน
ด้านคุณลักษณะ
- ให้นักเรียนใช้การบันทึกขั้นตอนการทางาน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
1. มีวินัย
สาเร็จ เป็นเอกสารหรือรูปภาพ เพื่อทาเป็นสารสนเทศ นาเสนอ
2. ใฝ่เรียนรู้
ผลงานการดาเนินงาน
3. มุ่งมั่นในการทางาน
- การปฏิบัติชิ้นงานของผู้ เรียน ให้ ปฏิบัติงานจนแล้ วเสร็จ
โดยก าหนดเวลาให้ ผู้ เ รี ย น จ านวน 2 ชั่ ว โมง ถ้ า นั ก เรี ย น
4. รักความเป็นไทย
ปฏิบัติงานใน 1 ชั่วโมงไม่เสร็จให้นามาปฏิบัติต่อในสัปดาห์ถัดได้
- ครูตรวจผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทางาน และนัด
หมายจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทางานในครั้งต่อไป

๑๑๘

108
117

119
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สามารถลาดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

วิธีการ
การปฏิบัติตามลาดับ
ขั้นตอนที่วางแผนไว้

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงาน
อย่างสร้างสรรค์ตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
2.นักเรียนมีทักษะการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาในการทางาน

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

109
118

120
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

110
119

ระดับ 1 ปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
ระดับ
การปฏิบัติ
รวมคะแนน
ชื่อ-สกุล
คุณภาพ
ตามลาดับขั้นตอน
ที่วางแผน
4 3 2 1
4

121

111
120

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
กระบวนการ
การแก้ปัญหาใน
ระดับ
รวม
ชื่อ - สกุล
การปฏิบัติงาน ทางานกลุ่ม
การทางาน
คุณภาพ
ร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

122

112
121

ชื่อ-สกุล
4

รักความเป็นไทย
16

รวม
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

มีวินัย

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
9- 12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
1-4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

1
2
3
4
ฯลฯ

เลข
ที่

รายการประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ใฝ่เรียนรู้
ทางาน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

123

113
122

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามแผนการทางาน กลุ่มละ 1 ขั้นนา (5 นาที)
1.วัสดุ อุปกรณ์ในการทางานของนักเรียน
ชิ้นงาน โดยปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอนที่ได้วางแผน
แต่ละกลุ่ม เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร
- ครูสนทนากับนักเรียนในการปฏิบัติงานของนักเรียนใน
งานช่าง งานประดิษฐ์ รายละเอียดตาม
ไว้
ชั่วโมงที่ผ่านมาว่ามีข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนาใดบ้าง
แผนงานของผู้เรียนที่วางแผนไว้
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอความก้าวหน้าของงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ด้านความรู้
ขั้นสอน (45 นาที)
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงาน และ 1.ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จานวน
ลาดับขั้นตอนการทางาน ตามแผนงานที่วางไว้ ให้งานสาเร็จอย่าง 1 งาน
ด้านทักษะกระบวนการ
มีคุณภาพ
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ตาม
- ครู สั ง เกตการณ์ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านของนั ก เรี ย น พร้ อ มให้
แผนงานที่วางไว้ได้
คาแนะนา
2.นักเรียนมีทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
- ให้นักเรียนใช้การบันทึกขั้นตอนการทางาน ตั้งแต่เริ่มต้นจน
3.นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในการทางาน
สาเร็จ เป็นเอกสารหรือรูปภาพ เพื่อทาเป็นสารสนเทศ นาเสนอ
ด้านคุณลักษณะ
ผลงานการดาเนินงาน
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
- การปฏิบัติชิ้นงานของผู้ เรียน ให้ ปฏิบัติงานจนแล้ วเสร็จ
3. มุ่งมั่นในการทางาน
โดยกาหนดเวลาให้
4. รักความเป็นไทย
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทางาน โดยครูใช้
คาถามดังนี้
- ทักษะในการทางานให้สาเร็จจาเป็นต้องใช้ทักษะ
อะไรบ้าง
- นักเรียนใช้วิธีการใดในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ
ทางาน

๑๒๔

114
123

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต เรื่อง การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- การวางแผนในการทางาน มีประโยชน์ต่อความสาเร็จ
ของงานอย่างไร
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูตรวจผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทางาน
- นักเรียนจดบันทึกการทางาน
- ครูให้นักเรียนนาผลงานไปแสดงที่โต๊ะแสดงผลงานหน้าชั้น
เรียน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๑๒๕

115
124

126
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
การปฏิบัติตามลาดับ
รายงานความก้าวหน้าใน ขั้นตอนทีว่ างแผนไว้
การปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ลงมือปฏิบัติชิ้นงาน
อย่างสร้างสรรค์ตาม
แผนงานที่วางไว้ได้
2.นักเรียนมีทักษะการ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3.นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาในการทางาน

ประเมินผลงานสาเร็จ

แบบประเมินผลงาน

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทางาน
4. รักความเป็นไทย

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

หมายเหตุ หน่ วยการเรี ยนรู้ ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 11 - 12 เป็ น การปฏิบั ติงาน/ภาระงานชิ้น
เดียวกัน เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ดังนั้นการวัดและประเมินผลด้านความรู้ จึงใช้เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานซึ่งวิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้านความรู้ ใช้ลักษณะเดียวกัน
แต่การประเมินให้ประเมินการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 แผนการจัดการเรียนรู้

116
125

117
126

127
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
สรุปผล
ระดับ
ชื่อ-สกุล
การปฏิบัติ
รวมคะแนน
คุณภาพ ผ่าน
ตามลาดับขั้นตอน
ไม่ผ่าน
ที่วางแผน
4 3 2 1
4

128

118
127

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
กระบวนการ
การแก้ปัญหาใน
ระดับ
รวม
ชื่อ - สกุล
การปฏิบัติงาน ทางานกลุ่ม
การทางาน
คุณภาพ
ร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

129

119
128

ชื่อ-สกุล

4

รักความเป็นไทย
16

รวม
คะแนน
ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

มีวินัย

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
9- 12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป
1-4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

1
2
3
4
ฯลฯ

เลข
ที่

รายการประเมิน
มุ่งมั่นในการ
ใฝ่เรียนรู้
ทางาน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การปฏิบัติงานตามความสนใจอย่างมีคุณภาพ (ต่อ)
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

130

120
129

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงาน
1.แผนงาน และ บันทึกสรุปผลการทางาน
- ครูสนทนาเกี่ยวกับชิ้นงานที่สาเร็จของทุกกลุ่ม
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ของนักเรียน ภาพถ่ายการทางานตาม
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอ ขั้นตอนของแต่ละกลุ่ม
ด้านความรู้
ผลงานอย่างมีคุณภาพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
อภิปรายวิธีการจัดทาเอกสารนาเสนอผลงาน
ทาเอกสารนาเสนอผลงาน
ด้านทักษะกระบวนการ
1.ทักษะการปฏิบัติงาน
ขั้นสอน (55 นาที)
2.ทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
- ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายรูปแบบการนาเสนอชิ้นงาน
3.ทักษะการแก้ปัญหาในการทางาน
- นักเรียนลงมือปฏิบัติงานตามรูปแบบการนาเสนอที่กลุ่มเลือก
ด้านคุณลักษณะ
- ขณะที่นักเรียนปฏิบัติครูคอยให้คาแนะนา
1.มีวินัย
ขั้นสรุป
2.ใฝ่เรียนรู้
- ครูตรวจผลงาน และให้ข้อเสนอแนะในการทางาน
3.มุ่งมั่นในการทางาน
- ครูนัดหมายให้นักเรียนเตรียมข้อมูลนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
4.มีจิตสาธารณะ
เรียนรู้ร่วมกัน ในชั่วโมงต่อไป
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121
130

132
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิปรายวิธีการจัดทา
เอกสารนาเสนอผลงาน

วิธีการ
การปฏิบัติตามลาดับ
ขั้นตอนที่วางแผนไว้

เครื่องมือที่ใช้
แบบสังเกต

ด้านทักษะกระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมการ
1.ทักษะการปฏิบัติงาน การทำ
ทางาน�งาน
2.ทักษะการทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
3.ทักษะการแก้ปัญหาใน
การทางาน

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มุ่งมั่นในการทางาน
4.มีจิตสาธารณะ

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

122
131

123
133 132

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.........................................................)
วันที่.........เดือน.............พ.ศ.......

124
133
134

ใบงานที่ 9 เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง

1.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการทางานเพื่อจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ

อย่างละเอียด
2.บันทึกลงในแบบบันทึกให้สมบูรณ์

แบบบันทึกการวางแผนจัดทาเพื่อนาเสนอผลงาน
1.ชื่อผลงาน.........................................................................................................................................................................................
2.สื่อที่ใช้ในการนาเสนอผลงาน
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3.จุดประสงค์ในการทางาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
4.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…..…
5.วิธีการปฏิบัติงานตามลาดับขั้นตอน
5.1 ขั้นเตรียม...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
..........................................................................................................................................................................................................
5.2 ขั้นปฏิบัติงาน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….….….……………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….….….…….
5.3 ขั้นสรุปประเมินผล….............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
6.สถานที่ในการทางาน
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
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7.ระยะเวลาในการทางาน
..........................................................................................................................................................................................................
8.งบประมาณในการทางาน
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
9.ทักษะกระบวนการที่ใช้ในการทางาน
.........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...............
10.สมาชิกผู้รับผิดชอบในการทางาน (ระบุบทบาทหน้าที่ชัดเจน)
........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.เทคนิควิธีในการปฏิบตั ิงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
12.สรุปการปฏิบตั ิงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

ชื่อ-สกุล
4

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

ระดับ 1 ปรับปรุง

รวมคะแนน

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี 2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

รายการประเมิน
เขียนอธิบาย
ขั้นตอนการ
นาเสนอ
4 3 2 1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

136

126
135

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิน
สรุปผล
ทักษะ
ทักษะในการ คะแนน
ทักษะการ
กระบวนการ
ระดับ
แก้ปญ
ั หาในการ รวม
ปฏิบัติงาน
ทางานกลุ่ม
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน
ทางาน
ร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
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ชื่อ-สกุล
4

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
9 -12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
0 - 4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

รายการประเมิน
สรุป
รวม
ระดับ
มุ่งมั่นในการ
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มีจิตสาธารณะ คะแนน
ทางาน
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน
3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การจัดทาเอกสารนาเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ

138
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทา เก่งงาน เพื่อการดารงชีวิต
เรื่อง การนาเสนอผลงานเพื่อการดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
เวลา 1 ชั่วโมง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตของเนื้อหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
1.การนาเสนอผลงานด้วยวิธีการที่เหมาะสม
1.ผลงานสาเร็จของนักเรียน ซึ่งจัดในรูป
ขั้นนา (5 นาที)
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมสถานที่ และ วัสดุอุปกรณ์ในการ ของนิทรรศการ
ด้านความรู้
นาเสนองาน โดยจัดนิทรรศการผลงานหน้าชั้นเรียนทุกกลุ่ม
2.วัสดุ อุปกรณ์ ในการนาเสนองาน เช่น
เข้าใจวิธีการนาเสนองานอย่างสร้างสรรค์
ขั้นสอน (45 นาที)
คอมพิวเตอร์
ด้านทักษะกระบวนการ
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การนาเสนอผลงานเพื่อการ 3.แบบประเมินความพึงพอใจของการ
1.ทักษะการนาเสนอผลงานได้เหมาะสม
ดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
ปฏิบัติงาน
2.มีทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนนาเสนอผลงาน กลุ่มละ 10 ภาระงาน/ชิ้นงาน
3.ทักษะในการแก้ปัญหาในการทางาน
-15 นาที
1.การนาเสนอผลงานด้วยวิธีการที่
ด้านคุณลักษณะ
- นักเรียนในห้องเรียนร่วม วิเคราะห์ วิจารณ์ สอบถาม และให้ เหมาะสม
ข้อเสนอแนะร่วมกัน
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
ขั้นสรุป (10 นาที)
3.มุ่งมั่นในการทางาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม โดยใช้
4.มีจิตสาธารณะ
แบบประเมินความพึงพอใจ
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและคัดเลือกชิ้นงาน เพื่อพัฒนางาน
ในขั้นต่อไป
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
เข้าใจวิธีการนาเสนองาน
อย่างสร้างสรรค์

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
เกณฑ์
ให้นักเรียนจัดนิทรรศการ แบบบันทึกการปฏิบัติ -ระดับพฤติกรรมที่
แสดงผลงานและนาเสนอ จัดนิทรรศการ แสดง
แสดงออก 4 ระดับ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ผลงานและการนาเสนอ โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
ด้านทักษะกระบวนการ
สังเกตพฤติกรรมการ
1.แบบบันทึกการสังเกต -ระดับพฤติกรรมที่
1.ทักษะการนาเสนองาน
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
ได้เหมาะสม
2.แบบประเมินความพึง โดยใช้เกณฑ์ rubric
2.มีทักษะการทางาน
พอใจ
การผ่านอยู่ในระดับ
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
คุณภาพ “พอใช้”
3.ทักษะในการแก้ปัญหา
ขึ้นไป
ในการทางาน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มุ่งมั่นในการทางาน
4.จิตสาธารณะ

สังเกตพฤติกรรม

แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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141
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก 3 คะแนน
ระดับ 3 ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลข
ที่

ระดับ 1 ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ 2 พอใช้ คะแนน

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนาเสนองานเพื่อการดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
สรุปผล
ระดับคุณภาพ
ชื่อ-สกุล
เข้าวิธีการนาเสนออย่าง รวมคะแนน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
สร้างสรรค์
4 3 2 1
4
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1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับ 3 ดี
1-3 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึน้ ไป

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนาเสนองานเพื่อการดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
ทักษะ
ทักษะในการ คะแนน
ระดับ
การนาเสนอ กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ รวม
ชื่อ - สกุล
ทางานกลุ่ม
คุณภาพ
หน้าชั้นเรียน
ทางาน
ร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

143
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1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
9 -12 คะแนน
ระดับ 3 ดี
13 - 16 คะแนน ระดับ 4 ดีมาก
0 - 4 คะแนน ระดับ 1 ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………)

5 – 8 คะแนน ระดับ 2 พอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การนาเสนองานเพื่อการดารงชีวิตอย่างสร้างสรรค์
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุป
รวม
ระดับ
มุ่งมั่นในการ
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มีจิตสาธารณะ คะแนน
ชื่อ-สกุล
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 16
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ชื่อหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
รหัสวิชา ง23101
ชา การงานอาชี
รหัสวิชรายวิ
า ง๒๓๑๐๑
รายวิชพา และเทคโนโลยี
การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 1๒ ชั่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย
ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต
ตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ
ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการทางานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการทางานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม
2. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด
การดาเนินกิจกรรมในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิต การจาหน่าย และการให้บริการ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งหวังผลกาไรเป็นสิ่งตอบแทน เป็นการทาธุรกิจ การดาเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพต้องมีการจัดการในด้านการจัดระบบงานและระบบคน ให้มีความเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจ
3. สาระการเรียนรู้
ด้านความรู้
การบริหารจัดการธุรกิจ
ด้านทักษะ/กระบวนการ
ทักษะการจัดการ
ด้านเจตคติ
มีเจตคติต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1.ความสามารถในการสื่อสาร
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.ซื่อสัตย์สุจริต
2.มีวินัย
3.ใฝ่เรียนรู้
4.อยู่อย่างพอเพียง
5.มุ่งมั่นในการทางาน
6. การประเมินผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
การเขียนผังธุรกิจ
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เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการ
ประเมิน

4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
2 (พอใช้)
เกณฑ์การประเมินด้านความรู้
อภิปรายการ
อภิปราย ขั้นตอนการ
อภิปราย ขั้นตอนการ
ตอน
ตอน
อภิปราย ขัน้ ตอนการ
ตอน
บริหารจัหดารจั
การทาง
บริหารจั
ดการทางธุ
รกิรจกิจ
การบริ
ดการทาง บริ
การบริ
ดการทางธุ
หารจั
ดการทางธุ
บริหารจัดการ
หารจัหารจั
ดการทางธุ
รกิจรกิ๓จ ๓ การบริ
ธุรกิจ ๔ ขั้นตอนได้
๒ ขัน้ ตอนได้อย่าง
ธุรกิจ
ขั้นตอนได้อย่างชัดเจน
อย่างชัดเจน
ชัดเจน
ขัน้ ตอนที่ ๑ การ
การวางแผน
วางแผน
ขัน้ ตอนที่ ๒ การ
การจั
ดการองค์
จัดการองค์
กร กร
ขัน้ ตอนที่ ๓ การน
การนำา�
ขัน้ ตอนที่ ๔ การ
การ
ควบคุควบคุ
ม ม
อธิบายความรู้ได้บาง
การอธิบาย
อธิบายความรู้ครบตาม อธิบายความรู้ครบตาม
ประเด็น ใช้ตัวอย่าง หรือ
ความรู้
ประเด็นที่กาหนดได้
ประเด็นที่กาหนดได้
สื่อที่เหมาะสม เพื่อช่วย
ตามลาดับขั้นตอน ใช้ ตามลาดับขั้นตอน ใช้
ตัวอย่าง หรือสื่อที่
ตัวอย่าง หรือสื่อที่เหมาะสม ในการอธิบายในสิ่งที่
เหมาะสม เพื่อช่วยใน เพื่อช่วยในการอธิบายในสิ่ง เข้าใจยากได้
การอธิบายในสิ่งที่
ที่เข้าใจยากได้
เข้าใจยากได้อย่าง
เหมาะสม
เกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการ
ทักษะการจัดการ สามรถออกแบบผัง สามรถออกแบบผังธุรกิจได้
สามรถออกแบบผังธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจได้ วิเคราะห์ผัง วิเคราะห์ผังธุรกิจได้ครบ
ได้ วิเคราะห์ผังธุรกิจได้
ธุรกิจได้ครบ
องค์ประกอบ ๗ ขั้นตอน
ครบองค์ประกอบ ๕
องค์ประกอบ ๙
ขั้นตอน
ขั้นตอน
๑. Key Partners :
รู้จักคู่ค้าคนสาคัญ
(พันธมิตรทางการค้า)
๒.Key Activities:
รู้จักสิ่งที่ต้องทาเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจ
กิจกรรมหลักสาคัญที่
ต้องทา

1 (ปรับปรุง)
อภิปราย ขั้นตอนการ
ตอน
บริ
หารจัหดารจั
การทาง
การบริ
ดการทาง
ธุรกิจ ๒๑ ขัน้ ตอนได้
อย่างชัดเจน

อธิบายความรู้ได้บาง
ประเด็น

สามรถออกแบบผัง
ธุรกิจได้ วิเคราะห์ผัง
ธุรกิจได้ครบ
องค์ประกอบ ๓
ขั้นตอน
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๓. Value
Propositions :รู้จัก
คุณค่าของธุรกิจ การ
เพิ่มคุณม่ ค่คุาณ(คุค่ณา(คุค่าณค่า
การเพิ
สินค้า/บริการ)
๔.Customer
Relationships :รู้จัก
การสร้างสายสัมพันธ์
กับลูกค้า/สร้างสาย
สัมพันธ์ที่
ลูกค้าชอบ
๕. Customer
Segments:รู้จัก
กลุ่มเป้าหมายว่า
ลูกค้าของเราเป็นคน
แบบไหน(กลุ่มลูกค้า)
๖. Key
Ressources:รู้จัก
ทรัพยากรที่จาเป็น
ของการผลิต/ของ
ธุรกิจ
๗. Channels :รู้จัก
ช่องทางการจาหน่าย
การเข้าถึงผู้บริโภค
๘. Cost Structure:
รู้จักค่าใช้จ่ายหลัก
ของธุรกิจ(โครงสร้าง
ต้นทุนทางธุรกิจ)
๙. Revenue
Streams:รายได้หลัก
ของธุรกิจ/ที่มาของ
รายได้ของธุรกิจ
การนาเสนอหน้า เนื้อหานาเสนอ
ชั้นเรียน
ครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ

เนื้อหานาเสนอครอบคลุมทุก
ประเด็น ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ น่าเชื่อถือ พูด
นาเสนอได้เหมาะสม ตอบข้อ
คาถามได้ทุกประเด็น เสนอ

เนื้อหานาเสนอ
ครอบคลุมทุกประเด็น
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
น่าเชื่อถือ ตอบข้อ
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เนื้อหานาเสนอไม่
ครอบคลุม ไม่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตอบข้อ
คาถามได้ไม่ครบทุก
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น่าเชื่อถือ ใช้คาพูด
นาเสนอได้เหมาะสม
บุคลิกภาพดี ตอบข้อ
คาถามได้ทุกประเด็น
นาเสนอได้เหมาะสม
ตรงเวลาที่กาหนด
รู้จักบทบาทหน้าที่
ทักษะ
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
กระบวนการ
ตามบทบาทได้
ทางานร่วมกัน
เหมาะสมทุกคน มี
การทางานเป็นทีมที่ดี
รับผิดชอบร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
มีคุณธรรมในการ
ทางาน�งาน
การทำ
ทักษะการศึกษา สืบค้นข้อมูลได้ตรง
และสืบค้นข้อมูล ประเด็นตามที่
กาหนด เนื้อหา
ถูกต้องและครบถ้วน
มีแหล่งอ้างอิง ๓
แหล่ง
ความสามารถใน
การสื่อสาร

ความสามารถใน
การคิด

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
และถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกับการจัดการทาง
ธุรกิจได้เหมาะสม
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ประเด็นที่กาหนด และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารอย่างมี
วัฒนธรรม
มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ

ได้เหมาะสม ตรงเวลาที่
กาหนด

คาถามได้ทุกประเด็น
ตรงเวลาที่กาหนด

ประเด็น นาเสนอได้
ไม่ตรงเวลาที่กาหนด

รู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม
ปฏิบัติตามบทบาทได้
เหมาะสมเป็นส่วนใหญ่ มีการ
การทำ
�งานเป็
ผิดชอบ
ทางานเป็
นทีมนที่ดมีรทีับด่ ผิรี ดบั ชอบ
ร่วมกัน เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
มีคุณธรรมในการทางาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติตาม
บทบาทได้เหมาะสมเป็น
บางครั้ง รับผิดชอบ
ร่วมกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี
มีคุณธรรมในการทางาน

รู้จักบทบาทหน้าที่
ภายในกลุ่ม ปฏิบัติ
ตามบทบาทได้
รับผิดชอบร่วมกันได้
เป็นบางครั้ง
ไม่ค่อยมีคุณธรรมใน
การทางาน

สืบค้นข้อมูลได้ตรงประเด็น
ตามที่กาหนด เนื้อหาถูกต้อง
และครบถ้วน มีแหล่งอ้างอิง
2 แหล่ง

สืบค้นข้อมูลได้ตรง
ประเด็นตามที่กาหนด
เนื้อหาถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วน มีแหล่งอ้างอิง
1 แหล่ง

สืบค้นข้อมูลไม่ตรง
ประเด็น ไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วน
ไม่ระบุแหล่งอ้างอิง

เกณฑ์ประเมินด้านสมรรถนะ
เลือกใช้วิธีการสื่อสารและ เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
ถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ และถ่ายทอดความคิด
เกี่ยวกับการจัดการทาง
การจัดการทางธุรกิจได้
ธุรกิจได้เหมาะสม
เหมาะสม ถูกต้อง
ถูกต้อง
ครบถ้วนตามประเด็นที่
กาหนด

มีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ
การจัดการทางธุรกิจ และ
การจัดการทางธุรกิจ
และนาไปสู่การสร้างองค์ นาไปสู่การสร้างองค์
ความรู้ สารสนเทศ และ ความรู้ สารสนเทศได้
การตัดสินใจได้เหมาะสม

มีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ
เกี่ยวกับการจัดการทาง
ธุรกิจ

เลือกใช้วิธีการสื่อสาร
และถ่ายทอด
ความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการทางธุ
รกิจรได้กิจได้
การจั
ดการทางธุ

ขาดความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบ เกี่ยวกับการ
จัดการทางธุรกิจ
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ประเด็น
การประเมิน

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี

๔ (ดีมาก)

๓ (ดี)

๑ (พอใช้)

๑ (ปรับปรุง)

สามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการวาง
แผนการดาเนินการทาง
ธุรกิจที่สนใจ บนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล
คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ แสวงหา
ความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้มาใช้ในการ
แก้
ปัญหา
การแก้
ปัญได้หาอย่ได้างมี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
คานึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
มีความสามารถในการ
การวางวางแผนการ
วางวางแผนการ
ดาเนินการทางธุรกิจที่
สนใจโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม จัดการ
ปัญหาและความ
กัการกั
บปัญบหาและความ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
และรู้จักหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อตนเอง และผู้อื่น
เลือกใช้เทคโนโลยีในการ
การดำ
นงานทางธุ
กิจได้
ดาเนิน�เนิงานทางธุ
รกิจรได้
เหมาะสม และนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนางานธุรกิจที่สนใจ
อย่างสร้างสรรค์ มี
คุณธรรม และจริยธรรม

สามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการวาง
แผนการดาเนินการทาง
ธุรกิจที่สนใจ บนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล คุณธรรม
และข้อมูลสารสนเทศ
แสวงหาความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคในการวาง
แผนการดาเนินการทาง
ธุรกิจที่สนใจ บนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล
คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ แสวงหา
ความรู้ และประยุกต์ใช้
ความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา
การแก้
ปัญได้
หาอย่ได้างมี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการ
วางแผนการ
การวางแผนงาน
ดาเนินการทางธุรกิจ
ที่สนใจ บนพื้นฐาน
ของหลักเหตุผล
คุณธรรม และข้อมูล
สารสนเทศ แสวงหา
ความรู้ และ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
ใช้ในการแก้ปัญหาได้

มีความสามารถในการวาง
วางแผนการดาเนินการ
ทางธุรกิจรทีกิ่สจนใจโดยการ
การทางธุ
ทีส่ นใจโดย
การเรี
ด้ ว้ ยตนเอง
เรียนรูย้ดนรู้วยตนเอง
เรียเรีนรูยนรู
้ ้
อย่างต่อเนื่อง และปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม จัดการกับ
ปัญหาและความขัดแย้งได้
อย่างเหมาะสม

มีความสามารถในการ
การวางแผนงาน
วางวางแผนการ
ดาเนินการทางธุรกิจที่
สนใจโดยการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและ
สภาพแวดล้อม จัดการ
กับปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม

มีความสามารถใน
การวางวางแผนการ
ดาเนินการทางธุรกิจ
ที่สนใจโดยการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และ
ปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี
่ยนแปลงของ
การเปลี
่ยนแปลงของ
สังคมและ
สภาพแวดล้อม ได้
อย่างเหมาะสม

เลือกใช้เทคโนโลยีในการ
การดำ
นงานทางธุ
กิจได้
ดาเนิ�นเนิงานทางธุ
รกิจรได้
เหมาะสม และนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนางานธุรกิจที่สนใจได้
และมีคุณธรรม

เลือกใช้เทคโนโลยีในการ เลือกใช้เทคโนโลยีใน
ดาเนินงานทางธุรกิจได้ การดาเนินงานทาง
เหมาะสม และมี
ธุรกิจได้เหมาะสม
คุณธรรม
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ซื่อสัตย์สุจริต

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
ปฏิบัติตนเองใน
ปฏิบัติตนเองใน
ปฏิบัติตนเองใน
ชีวิตประจาวันและใน
ชีวิตประจาวันและในการ ชีวิตประจาวันและใน
นการทางธุ
การดาเนินการทางธุรกิจ การดำ
ดาเนิน�เนิการทางธุ
รกิจรด้กิจวยด้วย การดาเนินการทางธุรกิจ
ด้วยความซื่อตรง ให้
ความซื่อตรง ให้ข้อมูลที่ ด้วยความซื่อตรง ให้
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นจริง ถูกต้องต่อตนเอง ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง
ต่อตนเองและผู้อื่นทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่นทั้ง
และผู้อื่นทั้งทางกาย
ละอายและเกรง ทางกาย วาจา ใจ
ทางกาย วาจา ใจ
วาจา ใจ ละลายและเกรง
ละอายและเกรงกลัวการ กลัวการกระทาผิด ไม่เอา ละลายและเกรงกลั
ละลายและเกรงกลั
ละอายและเกรงกลัวการ
า �ผิด
กระท
าผิด�ผิไม่ดเไม่
อาสิ
่งของ
การกระทำ
เอาสิ
ง่ ของ สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของ กระท
การกระทำ
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
ตนเอง ไม่หา
ผลประโยชน์ในทางที่ไม่
ถูกต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กติกา ของห้องเรียน ของ กติกา ของห้องเรียน
กติกา ของห้องเรียน
ของกลุ่ม ได้เป็นส่วน
ของกลุ่ม ด้วยความเต็ม กลุ่ม ไม่ก่อกวนสร้าง
ใหญ่ไม่ก่อกวนความ
ใจ ไม่ก่อกวนสร้างความ ความราคาญให้ครูและ
ราคาญให้ครูและเพื่อน
ราคาญให้ครูและเพื่อน เพื่อนในห้องเรียน
ในห้องเรียน
ในห้องเรียน
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ปฏิบัติตนเองใน
ชีวิตประจาวันและใน
การดาเนินการทาง
ธุรกิจด้วยความ
ซื่อตรง ให้ข้อมูลที่
เป็นจริง ถูกต้องต่อ
ตนเองและผู้อื่นทั้ง
ทางกาย วาจา ใจ

ไม่ค่อยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กติกา
ของห้องเรียน ของ
กลุ
กลุ่ม่มก่อกวนสร้าง
ก่ความรำ
อกวนสร้
างความ
�คาญให้
ครู
รและเพื
าคาญให้
ค
รู
แ
ละ
่อนในห้องเรียน
เพื
อ
่
นในห้
เป็นบางครัอ้งงเรียน
เป็นบางครั้ง
ใฝ่เรียนรู้
มีความกระตือรือร้น
มีความกระตือรือร้น
มีความกระตือรือร้น
ไม่มีความ
อดทน เพียรพยายาม
อดทน มุ่งมั่น รู้จัก
อดทน มุ่งมั่น ใน
กระตือรือร้น อดทน
มุ่งมั่น รู้จักแสวงหา
แสวงหาความรู้จากแหล่ง บางครั้ง รู้จักแสวงหา มุ่งมั่น ไม่รู้จัก
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้อื่น ๆ
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ แสวงหาความรู้จาก
อื่น ๆ อยู่เสมอ ๆ
บ้าง
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
อยู่อย่างพอเพียง วางแผนการใช้ทรัพยากร วางแผนการใช้ทรัพยากร วางแผนการใช้ทรัพยากร วางแผนการใช้
ทรัพยากรในการ
ในการดาเนินงานทาง
ในการดาเนินงานทาง
ในการดาเนินงานทาง
การดำ
นการทางธุ
ดาเนิ�นเนิงานทางธุ
รกิรจกิจ
ธุรกิจที่สนใจอย่าง
ธุรกิจที่สนใจอย่าง
ธุรกิจที่สนใจอย่าง
ประหยัดและคุม้ ค่า ไม่ ประหยัดและคุ้มค่า ไม่เอา ประหยัดและคุ้มค่า ไม่ ที่สนใจอย่างประหยัด
เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ เปรียบผู้อื่น และไม่ทาให้ เอาเปรียบผู้อื่น และไม่ และคุ้มค่า ไม่เอา
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้ ผู้อื่นเดือดร้อน ให้อภัยเมื่อ ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ให้ เปรียบผู้อื่น และไม่
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
อภัยเมื่อผู้อื่นกระทา
อภัยเมื่อผู้อื่นกระทา
ผู้อื่นกระทาผิดพลาด
ผิดพลาด
ผิดพลาด ตัดสินใจ
ตัดสินใจดาเนินธุรกิจที่
ดาเนินธุรกิจที่สนใจใน สนใจในชีวิตประจาวัน
ชีวิตประจาวัน ด้วยความ ด้วยความรอบคอบ
รอบคอบมีความรู้
มีวินัย

152

มีความมุ่งมั่นใน
การทางาน

เหตุผล และข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นจริง
ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จตามกาหนดเวลา
ผลงานมีความถูกต้อง
ละเอียด ประณีต
เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จตามกาหนดเวลา
ผลงานมีความถูกต้อง
เรียบร้อย

ทางานที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จตามกาหนดเวลา
เป็นบางส่วนผลงานมี
ความถูกต้อง เรียบร้อย
เป็นบางรายการ

เกณฑ์การประเมินผลงานรวบยอด
การเขียนผังธุรกิจ ผลงานการเขียนผังธุรกิจ ผลงานการเขียนผังธุรกิจมี ผลงานการเขียนผังธุรกิจ
มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ความสมบูรณ์ถูกต้อง ตรง มีความสมบูรณ์ถูกต้อง
ตรงประเด็น ครบถ้วน ประเด็น ครบถ้วนตาม
ตรงประเด็น ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบ ๙
องค์ประกอบได้ ๗ขั้นตอน ตามองค์ประกอบได้ ๕
ขั้นตอน
ขั้นตอน
๑. Key Partners :รู้จัก
คู่ค้าคนสาคัญ(พันธมิตร
ทางการค้า)
๒.Key Activities:รู้จัก
สิ่งที่ต้องทาเพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจ กิจกรรม
หลักสาคัญที่ต้องทา
๓. Value Propositions
:รู้จักคุณค่าของธุรกิจ
การเพิ่มคุณค่า(คุณค่า
สินค้า/บริการ)
๔.Customer
Relationships :รู้จัก
การสร้างสายสัมพันธ์กับ
ลูกค้า/สร้างสายสัมพันธ์
ที่
ลูกค้าชอบ
๕. Customer
Segments:รู้จัก
กลุ่มเป้าหมายว่าลูกค้า
ของเราเป็นคนแบบไหน
(กลุ่มลูกค้า)
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ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จ
ตามกาหนดเวลา
ผลงานมีความ
เรียบร้อยขาดความ
ปราณีต
ผลงานการเขียนผัง
ธุรกิจมีความสมบูรณ์
ถูกต้อง ตรงประเด็น
ครบถ้วนตาม
องค์ประกอบได้ ๓
ขั้นตอน
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๖. Key Ressources:
รู้จักทรัพยากรที่จาเป็น
ของการผลิต/ของธุรกิจ
๗. Channels :รู้จัก
ช่องทางการจาหน่าย
การเข้าถึงผู้บริโภค
๘. Cost Structure:รู้จัก
ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ
(โครงสร้างต้นทุนทาง
ธุรกิจ)
๙. Revenue Streams:
รายได้หลักของธุรกิจ/
ที่มาของรายได้ของธุรกิจ
เกณฑ์การตัดสิน หน่วยการเรียนรู้
ร้อยละ 90 - 100
หมายถึง
ร้อยละ 70 – 89
หมายถึง
ร้อยละ 50-69
หมายถึง
ร้อยละ 1 – 49
หมายถึง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพ พอใช้

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ขึ้นไป
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แบบบันทึกการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ชื่อ........................................................................ชั้น................ห้อง............./.................เลขที่............................
หน่วยการเรียนรู้ที่......................................................เรื่อง...................................................................................
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้ได้
อย่างไร
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
……………………………………….
………………………………………

สิ่งที่ชอบจากที่ได้เรียนรู้แล้ว
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..
……………………………………….

สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มและ
เป็นปัญหาอุปสรรค
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
……………………………………….
……………………………………….

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
1.ความหมายของธุรกิจ
2.ประโยชน์ของธุรกิจ
3.จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมาย
ของธุรกิจได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1.สืบค้นความรู้เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์
และจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้
2.นาเสนอข้อมูลที่สืบค้นหน้าชั้นเรียนได้
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (๕ นาที)
๑.๑ ครูสนทนาและยกตัวอย่างร้านค้าและการบริการในชุมชน
ที่นักเรียนรู้จักและเคยใช้บริการ ๓-๕ รายการ เช่น ร้านขายของ
ชา ร้านเสริมสวย ร้านขายโทรศัพท์ ร้านขายขนมไทย ร้าน
ขายหมูกระทะ ฯลฯ แล้วถามนักเรียนว่า
๑) ร้านค้าและการบริการเหล่านั้นเป็นลักษณะการดาเนิน
กิจกรรมสาคัญทางธุรกิจหรือไม่อย่างไร
๒) เมื่อนักเรียนได้ยินคาว่า “ธุรกิจ” นักเรียนเข้าใจว่า
อย่างไร
๑.๒ ครูและนักเรียนสรุปประเด็นการสนทนา และการใช้
คาถาม ว่ากิจกรรมเหล่านั้นถ้าเรียกรวม ๆ หมายถึงการทาธุรกิจ
๑.๓ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ว่า เมื่อจบบทเรียนแล้ว
นักเรียนสามารถบอกความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมาย
ของธุรกิจได้
ขั้นสอน (45 นาที)
๒.๑ แบ่งนักเรียนออกเป็น ๓ กลุ่ม ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ในสื่ออินเทอร์เน็ต ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง ความหมายของธุรกิจ
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของธุรกิจ
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย
ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
๒..สื่ออินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑..สืบค้นข้อมูลองค์ความรู้ โดยการทางาน
เป็นกลุ่ม ๓ กลุ่ม ดังนี้ ในใบงานที่ ๑
กลุ่มที่ 1 เรื่อง ความหมายของธุรกิจ
กลุ่มที่ 2 เรื่อง ประโยชน์ของธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 เรื่อง จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
๒.นาเสนอผลการสืบค้นข้อมูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๓.๑ ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองจากการศึกษาค้นคว้า แล้วสรุป
องค์ความรู้จากเรื่องที่ศึกษา
๔.๑ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
๕.๑ ครูแจกใบความรู้ที่ ๑ เรื่อง ความหมาย ประโยชน์
จุดมุ่งหมายของธุรกิจ ประกอบการสรุปความรู้
๕.๒ ครูใช้คาถามสรุปความรู้ ดังนี้
๑) นักเรียนคิดว่า ธุรกิจ มีประโยชน์ต่อบุคคล สังคม
และประเทศชาติ อย่างไร
๒) การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจต้องการอะไรเป็นสิ่ง
ตอบแทน
๕.๓ ครูมอบหมายหัวข้อศึกษาองค์ความรู้ล่วงหน้า เพื่อ
การเรียนรู้ในชั่วโมงถัดไป เรื่อง ขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
1.อธิบายความหมาย
ประโยชน์ และจุดมุ่งหมายของ
ธุรกิจได้

วิธีการ
๑.อธิบายปากเปล่า

เครื่องมือที่ใช้
๑.แบบบันทึกพฤติกรรม
การอธิบายความรู้

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

ด้านทักษะกระบวนการ
1.ให้สืบค้น
1.สืบค้นข้อมูลความรู้
๒.นาเสนอหน้าชั้นเรียน
เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์
และจุดมุ่งหมายของธุรกิจ
2.นาเสนอข้อมูลที่สืบค้น
หน้าชั้นเรียนได้

1.แบบบันทึกการสังเกต ใช้เกณฑ์ rubric
พฤติกรรมการสืบค้นและ 4 ระดับ การผ่านอยู่
การนาเสนอ
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
   ๓.มี
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
ทการทำ
างาน�งาน

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ 1.บอกความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของธุรกิจได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ธุรกิจ
ธุรกิจ (Business) หมายถึง การกระทาหรือกิจกรรมต่าง ๆของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ
เป็นกระบวนการทั้งหมดของการนาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีผลิตด้วยแรงคนและ
เครื่องจักร ให้เป็นสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมผู้บริโภคโดยมุ่งหวังรายได้หรือกาไรเป็น
สิ่งตอบแทน
ประโยชน์ของธุรกิจ
1.ทาให้เกิดกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซซึ่งึ มีความต้องการไม่มี
ที่สิ้นสุด บุคคลที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ผลิตหรือจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่ออานวยความ
สะดวกสบายในการดารงชีวิต
2.ช่วยกระจายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค เมื่อองค์กรธุรกิจผลิตสินค้าและบริการแล้ว ย่อม
ต้องการที่จะขายหรือจาหน่ายสินค้าและบริการเหล่านี้ ไปสู่ผู้บริโภคที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศ
3.ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในท้องถิ่น กิจกรรมทางธุรกิจทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง
การจัดจาหน่าย และการบริการ ล้วนต้องใช้แรงงานในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่องผลให้เกิดการจ้างงาน
ก่อให้เกิดรายได้
4.เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ผู้ผลิตมีการปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและบริการอยู่ตลอดเวลา
โดยการนาเทคโนโลยีมาช่วย เช่นใช้เครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ปริมาณมาก ในเวลาเท่าเดิม การนาอินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการซื้อขาย
5.สร้างรายได้ให้กับรัฐ รัฐก็มีรายได้จากการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ และ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสถานประกอบการ ซึ่งภาษีที่ได้รัฐจะนาไปในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
6.ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากการประกอบธุรกิจใดสามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีปริมาณในการส่งออกสินค้ามาก ก็สามารถนา
รายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจานวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
๗.ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น เมื่อประชาชนมีงานทาและมีรายได้จากองค์กรทางธุรกิจ
ทาให้มีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ทาให้เกิดมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น
จุดมุ่งหมายทางธุรกิจ
1.กาไร (Profit) เป็นจุดมุ่งหมายสาคัญที่สุดของการประกอบ ธุรกิจ คือ กาไรที่ได้จากการลงทุนทั้งกาลัง
กาย และกาลังทรัพย์ในการดาเนินกิจกรรมนั้น ๆ กาไรจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าธุรกิจนั้นจะสามารถดาเนินต่อไปได้หรือไม่
2.ความอยู่รอด (Survival) ในการประกอบธุรกิจผู้ประกอบการย่อมต้องการให้กิจการของตนสามารถ
ดาเนินกิจการต่อไปได้เรื่อย ๆ จึงต้องมีการผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค เมื่อธุรกิจมี
รายได้หรือกาไรเพียงพอ ธุรกิจก็จะดาเนินกิจการนั้น ๆ ต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงักหรือปิดกิจการ
3.ความเจริญเติบโต ( Growth) การประกอบธุรกิจนอกจากจะต้องการความอยู่รอดแล้ว ยังต้องการ
ความเติบโต ความเจริญก้าวหน้า มีการขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้น หรือมีสาขาเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกิจการมี
สินทรัพย์มาก และมีฐานะมั่นคง
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4.ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities) เมื่อธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้า ผู้ประกอบการ
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน สังคม พนักงาน สิ่งแวดล้อม เช่น ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพ ไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ไม่กดขี่ข่มเหงแรงงาน ไม่ขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล จ่าย
ภาษีให้กับรัฐด้วยความซื่อสัตย์ เป็นต้น
อ้างอิง : ๑.http://www.thaiall.com/business/syllabus.htm
๒.https://sites.google.com/site/chamnam2554/home/naew-kar-sxn1
1
2554/
๓.saranyoo06.wordpress.com
๔.https://sites.google.com/site/businesscomputersubjects/prayochn-khxng-thurkic
๕.https://pirun.ku.ac.th/~b521060245/01179334/page/business.html
521060245/01179334/
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ใบงาน ที่ 1 หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ยชันที
้นมั่ 1ธยมศึ
๓ ที่ 3
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนศึกษาองค์ความรู้ จากสื่ออินเทอร์เนต เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของ
ธุรกิจ แล้วเขียนลงใน กระดาษ A๔ เป็นกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง ความหมายของธุรกิจ
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ประโยชน์ของธุรกิจ
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
๒.ส่งตัวแทนนำเสนอผลกำรสืบค้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้อง
กลุ่มที่ ๑ ควำมหมำยของธุรกิจ
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กลุ่มที่ ๒ ประโยชน์ของธุรกิจ
.............................................................................................................................. ................................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
กลุ่มที่ ๓ จุดมุ่งหมำยของธุรกิจ
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
อ้างอิง : ๑.http://www.thaiall.com/business/syllabus.htm
๒.https://sites.google.com/site/chamnam2554/home/naew-kar-sxn1
2554/
๓.saranyoo06.wordpress.com
๔.https://sites.google.com/site/businesscomputersubjects/prayochn-khxng-thurkic
๕.https://pirun.ku.ac.th/~b521060245/01179334/page/business.html
521060245/01179334/

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
1

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

4

รายการประเมิน
การอธิบายความรู้
3
2

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

162

152
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ระดับปรับปรุง

คะแนน
รวม
8

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการสืบค้น
ทักษะการนาเสนอ
4 3 2 1 4 3 2 1

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

163

153
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

164

154
163

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิแผนการจั
ชา การงานอาชี
ดการเรีพยและเทคโนโลยี
นรู้ที่ ๒
กิจกรรมการเรี
้ ดการทางธุรกิจ
ขอบเขตของเนื
หน่วยการเรียนรู้อ้ทหาี่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่องยนรู
การจั
นาทีชา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.ขั้นตอนการจั
ดการทางธุรกิพจและเทคโนโลยี ขั้นนา (๕รายวิ
กลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ การงานอาชี
ครูทบทวนความรู
จุดประสงค์ของการเรี
กิจ-กรรมการเรี
ยนรู้ ้เดิม เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ และ
ขอบเขตของเนื
้อหา ยนรู้
จุขัด้นมุน่งาหมายของธุ
ด้านความรู
(๕ นาที)รกิจ
1.ขั้น้ ตอนการจัดการทางธุรกิจ
กตัวอย่างนัก้เธุดิรมกิจเรืที่อ่ปงระสบผลส
าเร็จ ประโยชน์
ในระดับชุมและ
ชน
1.อธิบขายขั
้นตอนการจั
--ครูครูทยบทวนความรู
ความหมาย
จุดประสงค์
องการเรี
ยนรู้ ดการทาธุรกิจโดยเขียน
เป็
แผนภาพความคิ
ดได้
จุดมุ- ่งสนทนาในประเด็
หมายของธุรกิจ น ความสาเร็จในธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยง
ด้านนความรู
้
ด้านทั1.อธิ
กษะกระบวนการ
จุดประสงค์
- ครูยกตักวารเรี
อย่ายงนันรูก้ ธุรกิจที่ประสบผลสาเร็จ ในระดับชุมชน
บายขั้นตอนการจัดการทาธุรกิจโดยเขียน
๑.การสืบค้นองค์ดคได้วามรู้ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการ
ครูแจ้งจุดประสงค์
ารเรียนรู
เป็นแผนภาพความคิ
--สนทนาในประเด็
น กความส
าเร็้ จในธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยง
ทางธุ
จ
สอน (45
ด้านทัรกกิษะกระบวนการ
จุขัด้นประสงค์
การเรีนาที
ยนรู)้
๒.ทั
กษะการท
างานร่
วมกั้ เรืน่อง ขั้นตอนการจัดการ
-- แบ่
กเรียนออกเป็
๓-๕
๑.การสื
บค้นองค์
ความรู
ครูแงกลุ
จ้งจุ่มดนัประสงค์
การเรีนยนรู
้ กลุ่ม ตามความเหมาะสม
จขัานวนนั
เรียนในห้
ทางธุ๓.
รกิจทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
้นสอน ก(45
นาทีอ)ง
ครูงสกลุ
อบถามงานที
่มอบหมาย
่แล้ว ที่ให้นักเรียน
ด้านคุ๒.ทั
ณลักกษะการท
ษณะ างานร่วมกัน
--แบ่
่มนักเรียนออกเป็
น ๓-๕ในชั
กลุ่ว่มโมงที
ตามความเหมาะสม
1.มี
ัย
กษาสืกบเรีค้ยนนในห้
เรื่อองงการจัดการทางธุรกิจ ว่านักเรียนได้
จไปศึ
านวนนั
๓. ทัวกินษะการน
าเสนอหน้าชั้นเรียน
ดาเนิ-นครู
การหรื
อไม่ เพื่อเชื่ม่ออบหมาย
มโยงเข้าสูในชั
่เนื้อ่วหาที
ยนรู้
สอบถามงานที
โมงที่จ่แะเรี
ล้วยนรู
ที่ให้้ นักเรียน
ด้านคุ2.ใฝ่
ณลัเกรีษณะ
3.มี
ครูแบจกใบความรู
้ที่ ๒ ดเรืการทางธุ
่อง ขั้นตอนการจั
1.มีควินวามมุ
ัย ่งมั่นในการทางาน
ไปศึก- ษาสื
ค้น เรื่อง การจั
รกิจ ว่านัดกการทางธุ
เรียนได้ รกิจ
ให้
นักนเรีการหรื
ยนศึกอษาประกอบกั
บความรู
ค้นมา่จะเรียนรู้
ดาเนิ
ไม่ เพื่อเชื่อมโยงเข้
าสู้ท่เนืี่ส้อืบหาที
2.ใฝ่เรียนรู้
-- ให้
เรียนแต่ละกลุ
สรุปองค์ดคการทางธุ
วามรู้เรื่อรงกิจ
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ครูนแักจกใบความรู
้ที่ ๒่มระดมสมอง
เรื่อง ขั้นตอนการจั
ขัให้้นนตอนการจั
การทางธุรกิจบความรู้ที่สืบค้นมา
ักเรียนศึกดษาประกอบกั
ให้นนักักเรี
เรียยนแต่
นแต่ลละกลุ
ะกลุ่ม่มระดมสมอง
นาองค์ความรู
-- ให้
สรุ้ ปมาเขี
องค์ยคนแผนภาพ
วามรู้เรื่อง
ตามใบงานที
่๒
ด เรื่อดงการทางธุ
ขั้นตอนการจั
ขัความคิ
้นตอนการจั
รกิจ ดการทางธุรกิจ
- ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม นาองค์ความรู้ มาเขียนแผนภาพ
ความคิด เรื่อง ขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่
งเรี๑ยนรูชั่ว้ โมง
เวลา
๑.ใบความรู
เรื่อกงษาปี
ขั้นตอนการจั
ชั้น้ทมัี่ ธ๒ยมศึ
ที่ 3 ดการ
รกิจ งเรียนรู้
สืทางธุ
่อและแหล่
ภาระงาน/ชิ
๒. ใบงานที่ ้ท๒้นี่ งาน
๑.ใบความรู
๒เรื่อเรืง ่อเขีงยขันแผนภาพความคิ
้นตอนการจัดการด
ทรกิาแผนภาพความคิ
เรื๑.่องการจั
ทางธุ
จ ดการทางธุรกิจด เรื่อง การ
จัดการทางธุร้นกิงาน
จ ตามใบงานที่ ๒
ภาระงาน/ชิ
๑. ทาแผนภาพความคิด เรื่อง การ
จัดการทางธุรกิจ ตามใบงานที่ ๒
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒
เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ตัวแทนแต่ละกลุ่มนาเสนอ แผนภาพความคิด
เรื่อง ขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
๕.ประยุกต์และตอบแทนสังคม
๕.๑ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน และนาแนวคิด
การจัดการที่ประสบผลสาเร็จไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
ด้านความรู้
๑.เขียนแผนภาพความคิด
1.อธิบายขั้นตอนการจั
    ๑.อธิ
ตอนการจัดดการ
ทาธุรกิจโดยเขี
ยนเป็ยนนแผนภาพ
การทางธุ
รกิจโดยเขี
ความคิ
ดได้
เป็
นแผนภาพความคิ
ดได้

เครื่องมือที่ใช้
๑.แบบตรวจผลงาน

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

ด้านทักษะกระบวนการ
1.สืบค้นข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับการจัดการทางธุรกิจ
2.นาเสนอข้อมูลด้วย
แผนภาพความคิด เรื่อง
การจัดการทางธุรกิจ

1.ให้สืบค้น
๒.นาเสนอหน้าชั้นเรียน

1.แบบบันทึกการสังเกต ใช้เกณฑ์ rubric
พฤติกรรมการสืบค้นและ 4 ระดับ การผ่านอยู่
การนาเสนอ
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทางาน�งาน
การทำ

1.สังเกตพฤติกรรม

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๒ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ 1.อธิบายขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการ (Management)
หมายถึง กระบวนการทางานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันทาให้องค์กรธุรกิจประสบ
ความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กาหนดไว้
ขั้นตอนการจัดการ มี ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑.การวางแผน การวางแผนหรือ Planning หมายถึงการพิจารณากาหนดแนวทางการทางานให้
บรรลุ
เป้าหมาย โดยเกิดจากการใช้ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการการทางานในอนาคต
๒.การจัดองค์การ การจัดองค์การหรือ Organizing หมายถึง การจัดระเบียบหรือโครงสร้างของการ
ทางานภายในองค์กรให้เป็นระบบระเบียบและอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม เช่น มีการแบ่งงาน การ
มอบหมายงาน การจัดพนักงานในการทางานตาแหน่งต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และช่วยให้
องค์กรประสบความสาเร็จได้เร็วขึ้น
๓.การบังคับบัญชาสั่งการ หรือ Commanding หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการใช้
ความสามารถชักจูงหรือหว่านล้อมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามคาสั่ง จนสามารถทาให้องค์กรบรรลุผล
สาเร็จได้
๔.การควบคุม หรือ Controlling หมายถึง กิจกรรมขั้นสุดท้ายของกระบวนการบริหาร เพื่อ
ประเมิ
นผลการปฏิ
บัติงบานว่
าเป็นาไปตามแผนงานที
่ได้กาหนดไว้
หรือหไม่รือโดยผู
้บริห้บารจะต้
องกอาหนดเกณฑ์
เพื่อประเมิ
นผลการปฏิ
ัติงานว่
เป็นไปตามแผนงานที
่ได้ก�ำ หนดไว้
ไม่โดยผู
ริหารจะต้
งกำ�หนดเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล
ความสาคัญของการการจัดการ
การจัดการมีผลต่อความสาเร็จขององค์กร คือ
๑. การจัดการทาให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลในการผลิต
๒. การจัดการช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น
๓. การจัดการแสดงถึงการแสวงหาวิธีการทางานที่ดีที่สุด
๔. การจัดการช่วยทาให้เกิดการจ้างงาน ทาให้ประชาชนมีรายได้
345600
อ้างอิงข้อมูล : ๑.https://www.gotoknow.org/posts/345600
2015/06/20/1449
๒.https://www.im2market.com/2015/06/20/1449
๓.https://sites.google.com/site/managementmeaningwebsite/
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170
ใบงานที่ ๒ เรื่อง เขียนแผนภาพความคิด เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ขั้นตอนการจัดการทางธุรกิจ
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นมักธษาปี
ยมศึกทษาปี
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ยชันที้นมั่ 1ธยมศึ
ี่ ๓ ที่ 3
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนนาองค์ความรู้ ที่ได้จากการศึกษา และระดมสมอง เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
มาเขียนเป็นแผนภาพความคิด โดยรูปแบบการออกแบบแผนภาพความคิดขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่
ละกลุ่ม
๒.ส่งตัวแทนนาเสนอผลการสืบค้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้อง
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ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ผลงานการเขียนแผนภาพความคิด
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

171

161
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1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
รวม
ทักษะการสืบค้น
ทักษะการนาเสนอ
ชื่อ - สกุล
4 3 2 1 4 3 2 1
8

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

172

162
171

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1-3 คะแนน

ระดับปรับปรุง
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุปผล
คะแนน
ระดับ
ความมุ่งมั่น
รวม
การมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้
ชื่อ - สกุล
ไม่
คุณภาพ ผ่าน
ทางาน
ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื
หน่วยการเรียนรู้อ้ทหาี่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
๑.ผังธุรกิยจนรู๙้การงานอาชี
ขั้นตอน พและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี
๒.ธุรกิจ้อทีหา
่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
ขอบเขตของเนื
จุดประสงค์
้
๑.ผัขงธุองการเรี
รกิจ ๙ ยขันรู้นตอน
ด้านความรู
๒.ธุ้ รกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
๑.ระบุ
เหตุผลธุรยกินรู
จที้ ่นักเรียนใฝ่ฝันได้
จุดประสงค์
ของการเรี
นทักษะกระบวนการ
ด้ด้าานความรู
้
๑.ทักษะการคิ
อกธุฝรันกิได้
จที่ใฝ่ฝัน
๑.ระบุ
เหตุผลธุดรกิวิเจคราะห์
ที่นักเรีเยลืนใฝ่
ด้านคุ
ลักษณะ
นทัณ
กษะกระบวนการ
1.มี๑.ทั
วินกัยษะการคิดวิเคราะห์เลือกธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
ยนรู้
ด้านคุ2.ใฝ่
ณลัเกรีษณะ
3.มี
1.มีควินวามมุ
ัย ่งมั่นในการทางาน
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิแผนการจั
ชา การงานอาชี
ดการเรีพยและเทคโนโลยี
นรู้ที่ ๓
กิจกรรมการเรี
นรู้ ยนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
เรื่อง ยการเขี
ขั้นนา (5
นาที
รายวิ
ชา) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูทบทวนบทเรี
กิจ-กรรมการเรี
ยนรู้ ยนเดิม
กตัวนาที
อย่า)ง ธุรกิจที่ประสบผลสาเร็จ เช่น นักธุรกิจอายุ
ขั้น-นครู
า ย(5
อายุ- นครู้อทยร้บทวนบทเรี
อยล้าน เพืย่อนเดิ
เชื่อมมโยงเข้าสู่บทเรียน
- ครูแยกตั
จ้งจุวดอย่ประสงค์
ยนรู้ าเร็จ เช่น นักธุรกิจอายุ
าง ธุรกิกจารเรี
ที่ประสบผลส
ขัอายุ
้นสอน
น้อยร้(45
อยล้านาที
น เพื)่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
-- ให้
กษาใบความรู
้ที่ ้ ๓ เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙
ครูนแักจ้งเรีจุยดนศึ
ประสงค์
การเรียนรู
ขัขั้น้นตอน
สอน (45 นาที)
นวิกเคราะห์
ธุรกิจ้ททีี่่ต๓นเองใฝ่
ฝัน ลงในใบงานที
--ให้ให้นนักักเรีเรียยนศึ
ษาใบความรู
เรื่อง การเขี
ยนผังธุรกิจ่ ๙๓
- ครูสุ่มตัวอย่าง ใบงานนักเรียน ๑-๓ คน เพื่อใช้เป็นประเด็น
ขั้นตอน
สนทนาถึ
จ ๙ ขั้นฝตอน
- ให้นงักแนวทางการเขี
เรียนวิเคราะห์ยธุรนผักิจงทีธุร่ตกินเองใฝ่
ัน ลงในใบงานที่ ๓
โดยใช้
- ครูคสาถาม
ุ่มตัวอย่ดังานีง ้ ใบงานนักเรียน ๑-๓ คน เพื่อใช้เป็นประเด็น
๑)งตัแนวทางการเขี
วสินค้า/บริการยนผั
มีคงวามส
างไรในการสร้าง
สนทนาถึ
ธุรกิจาคั๙ ญขัอย่
้นตอน
ธุรกิจ คาถาม ดังนี้
โดยใช้
๒)
นองตอบความต้
องการของลู
๑) ถ้ตัาวสิสินนค้ค้าา/บริ
/บริกการ
าร ไม่
มีคสวามส
าคัญอย่างไรในการสร้
างกค้า
ธุโอกาสธุ
รกิจ รกิจจะอยู่รอดหรือไม่อย่างไร
๒) ถ้าสินค้า/บริการ ไม่สนองตอบความต้องการของลูกค้า
โอกาสธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่อย่างไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่
งเรี๑ยนรู
เวลา
ชั่ว้ โมง
๑.ใบความรู
เรื่อกงษาปี
การเขี
ชั้นมั้ทธี่ ๓ยมศึ
ที่ 3ยนผังธุรกิจ
้นตอน งเรียนรู้
สื๙่อขัและแหล่
๒. ใบงานที่ ้ท๒้นี่ งาน
นแผนภาพความคิ
ภาระงาน/ชิ
๑.ใบความรู
๓เรื่อเรืง่อเขีง ยการเขี
ยนผังธุรกิจ ด
๑.วิ
ธุรากิใฝฝั
จทีน่ใฝ่ฝัน ตามใบงานที่ ๓
ทีตอน
่ข้าพเจ้
๙ธุรขักิเ้นจคราะห์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.วิเคราะห์ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ตามใบงานที่ ๓
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
- ให้นักเรียนแต่ละคน นาใบงานที่ ๓ เรื่อง ธุรกิจที่ข้าพเจ้า
ใฝ่ฝัน มาในชั่วโมงหน้า
- ให้นักเรียน วางแผนการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการ
การเพิ
ค้า/บริ
าร รในธุ
ที่ตนเองใฝ่
ฝันมาด้
เพิ่มมูล่มค่มูาลสิค่นาค้สิาน/บริ
การกในธุ
กิจรทีกิ่ตจนเองใฝ่
ฝันมาด้
วย วย

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
เข้าใจผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน

วิธีการ
๑.ศึกษาใบความรู้

เครื่องมือที่ใช้
๑.สังเกตพฤติกรรม

ด้านทักษะกระบวนการ
วิเคราะห์ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน

๑.วิเคราะห์ธุรกิจที่ใฝ่ฝันใน ๑.แบบตรวจผลงาน
ใบงาน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
   ๓.มี
3.มีความมุ่งมัมั่น่นใน
ในการ
ทางาน�งาน
การทำ

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน หน่วยที่ 2
ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
กมัษาปี
๓ษาปีที่ 3 พและเทคโนโลยี รหัส
ชาที่กการงานอาชี
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นรายวิ
ธยมศึ

จุดประสงค์ 1.เขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนได้
จุดประสงค์ 1.เขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถอธิบายลักษณะธุรกิจของผู
ผังธุรกิ้ปจระกอบการใน
๙ ขั้นตอน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสาม
ภาพรวมได้คลอบคลุมทุกส่วน และสามารถตอบคาถามสาคัญในการดาเนินภาพรวมได้
ธุรกิจให้ประสบผลส
คลอบคลุมาเร็
ทุกจส่ว๔น และสามารถตอบคาถามส
คาถามสาคัญ ได้แก่
คาถามสาคัญ ได้แก่
คาถามที่ ๑ ทาสินค้าอะไร
คาถามที่ ๑ ทาสินค้าอะไร
คาถามที่ ๒ ทาให้กับใคร
คาถามที่ ๒ ทาให้กับใคร
คาถามที่ ๓ ทาอย่างไร
คาถามที่ ๓ ทาอย่างไร
คาถามที่ ๔ คุ้มค่าหรือไม่
คาถามที่ ๔ คุ้มค่าหรือไม่
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน ประกอบด้วย
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน ประกอบด้วย
๑.Customer Segments: หมายถึง กลุ่มลูกค้า หรือ ผู้บริโภค คือผู้ทาธุร๑.Customer
กิจต้องรู้จักกลุ่มSegments:
เป้าหมาย หมายถึง กลุ่มลูกค้า
ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคของเราเป็นคนแบบไหน เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีว่คาุณลูค่กาค้ความต้
าหรือผูอ้บงการเฉพาะแตกต่
ริโภคของเราเป็นคนแบบไหน
าง
เป็นการแส
กันไปตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
กันไปตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๒. Value Propositions : หมายถึง การรู้จักคุณค่าของธุรกิจ การเพิ่มคุณค่๒.าของสิ
Value
นค้Propositions
าและบริการ : หมายถึง การรู้จักคุณ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษ ข้อได้เปรียบการใช้งาน มีประโยชน์เฉพาะและจุ
เป็นการแสดงให้
ดเด่นเเหนื
ห็นถึองผูลั้อกื่นษณะพิเศษ ข้อได้เปรียบการใช้ง
๓. Channels :หมายถึงการรู้จักช่องทางการจาหน่าย การเข้าถึงผู้บริโภค เป็
๓.นChannels
การแสดงถึ:หมายถึ
งกลยุทธิง์ การรู้จักช่องทางการจาห
ทางธุรกิจที่ใช้ช่องทางในการสื่อสารโฆษณา ช่องทางการจาหน่าย ช่องทางการขาย
ทางธุรกิจทีช่่ใช้อชงทางการตลาด
่องทางในการสืเพื
่อสารโฆษณา
่อ
ช่องทางการ
การส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างได้รับความไว้วางใจการส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างไ
๔.Customer Relationships :หมายถึง ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ ผู้บริ๔.Customer
โภค เป็นการแสดงถึ
Relationships
ง
:หมายถึง ความส
ความเข้าถึงใจและตรงกับความต้องการ ที่จะได้รับการอานวยความสะดวกของผู
ความเข้
้บริาโถึภคกลุ
งใจและตรงกั
่มเป้าหมาย
บความต้
นั่นคือองการ ที่จะได้รับการอา
การรู้จักการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าว่าทาอย่างไรให้เขาชอบสินค้าและบริ
การรูก้จารของเรา
ักการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าว่าทาอย่างไรให
๕. Revenue Streams: หมายถึง รายได้หลักของธุรกิจ/ที่มาของรายได้ของธุ
๕.รRevenue
กิจ เป็นการแสดงถึ
Streams:ง หมายถึง รายได้หลักขอ
ผลประโยชน์ลักษณะต่าง ๆจากการลงทุนทาธุรกิจที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
ผลประโยชน์ลักษณะต่าง ๆจากการลงทุนทาธุรกิจที่หักค่า
๖. Key Ressources: หมายถึง ปัจจัยสาคัญและทรัพยากรที่มีที่จาเป็นต่อการผลิ
๖. Keyต/ของธุ
Ressources:
รกิจ เป็นหมายถึง ปัจจัยสาคัญและ
การแสดงถึงทรัพยากรที่สาคัญ และบุคลากร ผู้เชียวชาญพิเศษและอื่น ๆ ทีการแสดงถึ
่มีความสาคังทรั
ญต่พอยากรที
การทาให้
่สาคัธุรญกิจและบุคลากร ผู้เชียวชาญพ
ประสบผลสาเร็จ
ประสบผลสาเร็จ
๗. Key Activities:หมายถึง กิจกรรมสาคัญ หรืองานหลักที่ทา เป็นสิ่งที่แสดงถึ
๗. Key
ง กิจActivities:หมายถึ
กรรมสาคัญๆ ที่ ง กิจกรรมสาคัญ หร
นาไปสู่คุณประโยชน์ และคุณค่าเฉพาะของธุรกิจ รู้จักสิ่งที่ต้องทาเพื่อขับเคลืน่อาไปสู
นธุร่คกิุณจ ประโยชน์
เพื่อให้ธุรกิและคุ
จบรรลุณค่าเฉพาะของธุรกิจ รู้จักสิ่งท
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๘. Key Partners : หมายถึง หุ้นส่วนหลักหรือพันธมิตรทางการค้า เป็นการแสดงถึ
๘. Key Partners
ง ผู้ร่วมประโยชน์
: หมายถึง หุ้นส่วนหลักหรือพ
ร่วมการค้า และการบริการ ร่วมต่างตอบแทน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตร่ต่วมการค้
อกัน า และการบริการ ร่วมต่างตอบแทน และสนับส
๙. Cost Structure: หมายถึง ต้นทุน รู้จักค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ เป็นการแสดงถึ
๙. Costงโครงสร้
Structure:
างต้นหมายถึ
ทุน ง ต้นทุน รู้จักค่าใช้จ
ทางธุรกิจทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินการตามรูปแบบของธุรกิจที่กาหนด
ทางธุรกิจทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินการตามรูปแบบ

178

นผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
2
อ้างอิงหน่
ข้อวมูยที
ล :่ ๑.เอกสารประกอบการประชุ
ม เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง23101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธ๒.ยมศึ
กษาปีที่ 3
KM.สพม.๒๑

/2017/03/19/
๓. https://ruchareka.wordpress.com/2017/03/19/business-model-canvas/

………………………………………………………………………

มารถอธิบายลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการใน
สาคัญในการดาเนินธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ ๔

หรือ ผู้บริโภค คือผู้ทาธุรกิจต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมาย
สดงให้เห็นถึงการมีคุณค่าความต้องการเฉพาะแตกต่าง

ณค่าของธุรกิจ การเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ
งาน มีประโยชน์เฉพาะและจุดเด่นเหนือผู้อื่น
หน่าย การเข้าถึงผู้บริโภค เป็นการแสดงถึงกลยุทธิ์
รจาหน่าย ช่องทางการขาย ช่องทางการตลาด เพื่อ
ได้รับความไว้วางใจ
สัมพันธ์กับลูกค้า หรือ ผู้บริโภค เป็นการแสดงถึง
านวยความสะดวกของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ
ห้เขาชอบสินค้าและบริการของเรา
องธุรกิจ/ที่มาของรายได้ของธุรกิจ เป็นการแสดงถึง
าใช้จ่ายแล้ว
ะทรัพยากรที่มีที่จาเป็นต่อการผลิต/ของธุรกิจ เป็น
พิเศษและอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อการทาให้ธุรกิจ

รืองานหลักที่ทา เป็นสิ่งที่แสดงถึง กิจกรรมสาคัญๆ ที่
ที่ต้องทาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจบรรลุ

พันธมิตรทางการค้า เป็นการแสดงถึง ผู้ร่วมประโยชน์
สนุนปัจจัยการผลิตต่อกัน
จ่ายหลักของธุรกิจ เป็นการแสดงถึงโครงสร้างต้นทุน
บของธุรกิจที่กาหนด
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ใบงานที่ ๓ เรืใบงาน
่องธุรกิทีจ่ ที๓่ข้าหน่
พเจ้วายที
ใฝ่่ ฝ2ัน หน่วยที่ ๒
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3

คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนเลือกธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน ทั้งหมด ๕ ธุรกิจ
๒. ให้ตัดสินใจเลือกธุรกิจที่ใฝ่ฝันมากที่สุด เรียงลาดับ ๑ ๒ ๓
๓. แล้วให้ตัดสินใจเลือก ธุรกิจที่ใฝ่ฝันมากที่สุด ๑ ธุรกิจ พร้อมให้เหตุผลประกอบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนในชั่วโมงถัดไป
ธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ ฝั น
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................ห้อง............../.........เลขที่.........
ธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน ๕ อันดับ
๑.......................................................................
๒.....................................................................
๓.....................................................................

ธุธุรรกิกิจจทีที่ข่ข้า้าพเจ้
๕ อัน่สดัุดบ
พเจ้าาใฝ่ใฝ่ฝฝันันมากที
๑.......................................................................
๒.....................................................................
๓.....................................................................

๔.......................................................................
๕.......................................................................
.
ธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน ๑
๑ ธุอัรนกิดัจบ

๑.ชื่อธุรกิจ
...................................................................................................................................................................
๒.เหตุผล

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...................
..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ระบุธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

181

171
180

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

ระดับปรับปรุง

คะแนน
รวม
8

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการสืบค้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4 3 2 1 4 3 2 1

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

182

172
181

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

183

173
182

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑. กลุ่มยเป้
กิจ่อชีวิต
หน่วยการเรี
นรูา้ทหมายในธุ
ี่ 2 ธุรกิจรเพื
๒.การเพิ่มยมูนรู
ลค่้กาารงานอาชี
ในธุรกิจ พและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรี
จุดประสงค์ของการเรี
ขอบเขตของเนื
้อหา ยนรู้
ด้านความรู
๑. กลุ้ ่มเป้าหมายในธุรกิจ
๑.ระบุ
เหตุ่มผมูลการตั
๒.การเพิ
ลค่าในธุดสิรกินจใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และวิ
ธีการเพิของการเรี
่มมูลค่าในธุ
รกิ้ จที่ใฝ่ฝันได้
จุดประสงค์
ยนรู
ด้านทั
กษะกระบวนการ
นความรู
้
๑. ทักเษะการคิ
ดวิเดคราะห์
๑.ระบุ
หตุผลการตั
สินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ด้และวิ
านคุธณีกลัารเพิ
กษณะ
่มมูลค่าในธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
วินัย
ด้านทั1.มี
กษะกระบวนการ
2.ใฝ่
นรู้ ดวิเคราะห์
๑. เทัรีกยษะการคิ
ด้านคุ3.มี
ณลัคกวามมุ
ษณะ่งมั่นในการทางาน
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรีแผนการจั
ยนรู้ ดการเรียนรู้ที่ ๔
ขั้นนา (๕ นาทีเรื)่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
- ครูทบทวนบทเรี
มเรื่อง ผังธุพรกิและเทคโนโลยี
จ ๙ ขั้นตอน
รายวิชยานเดิการงานอาชี
ครูเปิดประเด็
คาถามสาคัญในการทาธุรกิจที่
กิจ-กรรมการเรี
ยนรูนการสนทนา
้
นัขั้นกเรีนายนใฝ่
ัน ๔) คาถาม ดังนี้
(๕ฝนาที
คาถามที่ ย๑นเดิ
ทาสิ
- ครูทบทวนบทเรี
มเรืน่อค้งา/บริ
ผังธุกรารอะไร
กิจ ๙ ขั้นตอน
คาถามที
่ ๒ ทาให้กับคใคร
- ครูเปิดประเด็
นการสนทนา
าถามสาคัญในการทาธุรกิจที่
่ ๓ ทาอย่
นักเรียนใฝ่ฝคันาถามที
๔ คาถาม
ดังนีา้ งไร
้มค่นาค้หรื
อไม่การอะไร
คาถามที่ ๑๔ ทคุาสิ
า/บริ
- แจ้งจุดคประสงค์
ยนรูก้ ับใคร
าถามที่ ก๒ารเรี
ทาให้
- ครูให้นคักาถามที
เรียนน่ าใบงานที
๓ ทาอย่่ า๓งไรเรื่อง ธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
ขึ้นมา เพื่อเชืคาถามที
่อมโยงสู่ ๔่เนื้อคุหาที
ะเรีอยไม่น
้มค่า่จหรื
ขั้นสอน
นาทีก) ารเรียนรู้
- แจ้งจุ(45
ดประสงค์
จกใบความรู
้ที่ ๔่ ๓เรื่อเรืง่อเป้
- ครู-ให้ครูนักแเรี
ยนนาใบงานที
ง ธุารหมายในการท
กิจที่ข้าพเจ้าใฝ่าธุฝรันกิจ
เพื่อ่เวินืเ้อคราะห์
ลุ่มยเป้
ขึให้้นนมาักเรีเพืยนศึ
่อเชืก่อษา
มโยงสู
หาที่จกะเรี
น าหมายและวิธีการเพิ่ม
าในธุร(45
กิจของตนเองตามใบงานที
่๓
ขัมูล้นค่สอน
นาที)
--ให้ครูนแักจกใบความรู
เรียนระบุกลุ้ท่มี่ เป้
ธีการเพิ่มมูาธุลค่รากิจ
๔ าเรืหมาย
่อง เป้และวิ
าหมายในการท
พร้นอักมเหตุ
ผลในการตั
นใจในธุกรลุกิ่มจเป้ที่ตาหมายและวิ
นเองใฝ่ฝัน ธีการเพิ่ม
ให้
เรียนศึ
กษา เพื่อดวิสิเคราะห์
มูลงในใบงานที
ลค่าในธุรกิจ๔่ ของตนเองตามใบงานที่ ๓
- ให้นักเรียนระบุกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการเพิ่มมูลค่า
พร้อมเหตุผลในการตัดสินใจในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
ลงในใบงานที๔่

184
เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู
่อง เป้าหมายใน
เวลา้ที่๑๔ ชัเรื
่วโมง
การทาธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สืภาระงาน/ชิ
่อและแหล่ง้นเรีงาน
ยนรู
     ๒.  ใบงานที
่ ๔ ้ เรื่อง การเพิ่มคุณค่า
๑.ใบงานที่ ๔ ้ทเรืี่ ่อ๔ง วิเรืเคราะห์
่อง เป้าหมายใน
ของธุ๑.รกิจใบความรู
ที่ใฝ่ฝัน
กลุ
่มเป้าธุารหมายและการเพิ
่มคุณค่าของธุรกิจ
การท
กิจ
ทีภาระงาน/ชิ
่ใฝ่ฝัน ้นงาน
๑.ใบงานที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและการเพิ่มคุณค่าของธุรกิจ
ที่ใฝ่ฝัน

184

174
183
1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔
เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ครูยกตัวตัวอย่างผลงานนักเรียน ๑-๓ คน เพื่อใช้เป็น
ประเด็นในการสนทนาว่า กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการเพิ่มมูลค่า
ในธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน มีความสาคัญอย่างไร
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน และสรุปงานที่ทุก
คนมี ได้แก่
๑) ชื่อธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ๑ ธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๓)
๒) มีกลุ่มเป้าหมายในการทาธุรกิจ (กลุ่มลูกค้า) (ตามใบ
งานที่ ๔)
๓) มีวิธีการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๔)
- เพื่อให้นักเรียนเก็บใบงานที่ ๓ และ ที่ ๔ นามาเชื่อมโยง
ต่อเนื่องในบทเรียนชั่วโมงถัดไป
- ให้นักเรียน วางแผนการกาหนดช่องทางการจาหน่าย และ
การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า มาในชั่วโมงหน้า

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

185

175
184

176
185
186

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.เข้าใจวิธีการเลือก
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการเพิ่ม
มูลค่าในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.การคิดวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และวิธีการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจที่
ตนเองใฝ่ฝัน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
๑.ศึกษาใบความรู้

เครื่องมือที่ใช้
๑.สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

๑.เขียนระบุเหตุผลในการ
คิดวิเคราะห์และตัดสินใจ
ในใบงานที่ ๔

๒.แบบตรวจผลงาน

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

186
187177

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........

188
ใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ 1. ระบุเหตุผลการตัดสินใจเลือกกลุ่มเป้าหมายและวิธีการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การแสวงหากลุ่มเป้าหมายในธุรกิจ
การดาเนินธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ ผู้ทาธุรกิจหรือผู้ประกอบการ จะต้องตอบคาถาม ๔ คาถาม
สาคัญ ให้ได้เพื่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ และให้สอดคล้องกับการเขียนผังธุรกิจ ได้แก่
คาถามที่ ๑ ทาสินค้าอะไร
คาถามที่ ๒ ทาให้กับใคร
คาถามที่ ๓ ทาอย่างไร
คาถามที่ ๔ คุ้มค่าหรือไม่
วิเคราะห์ความสัมพันธ์คาถามสาคัญทางธุรกิจกับผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน

คาถามที่ ๑
ทาสินค้า/บริการอะไร
(What?)

๒. Value Propositions : หมายถึง การรู้จักคุณค่าของธุรกิจ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่นาเสนอ มีคุณค่าเพียงพอสาหรับลูกค้า
หรือไม่ คุณค่าของสินค้าและบริการดังกล่าว อาจเป็นนวัตกรรม เป็น
การนาเสนอสิ่งใหม่ หรือมีการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษที่ทาให้คุณค่าเพิ่มขึ้น
จนทาให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการของเรา แทนที่จะเลือก
ของคู่แข่ง
๑.Customer Segments: หมายถึง กลุ่มลูกค้า เราสร้างคุณค่าเพื่อ
ใคร ใครคือกลุ่มลูกค้า มีความหลากหลายหรือไม่ การกาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจะทาให้ธุรกิจสามารถนาเสนอสินค้าและบริการ
ได้ตรงกับความต้องการ

คาถามที่ ๒
ทาให้กับใคร
(Who?)

๓. Channels :หมายถึงการรู้จักช่องทางการจาหน่าย เราจะนาเสนอ
คุณค่าออกไปอย่างไร ใช้ช่องทางอะไรบ้างในการเข้าถึงลูกค้า ควรเป็น
ส่วนผสมที่ลงตัวทั้งช่องทางในการจัดจาหน่าย ช่องทางการสื่อสาร และ
ช่องทางการตลาด
๔.Customer Relationships :หมายถึง ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ
ผู้บริโภค เราจะใช้วิธีการใดในการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า อานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้า ที่มาใช้บริการด้วยตนเอง ใช้บริการด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ และใช้บริการทางออนไลน์ หรือมีการสร้างชุมชน
(Community)เพื่อให้เกิดการพูดคุยและรู้จักกัน หรือใช้ช่องทาง social
media ในการสื่อสารข้อมูลกันแบบสองทาง
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๖. Key Ressources: หมายถึง ปัจจัยสาคัญและทรัพยากรที่มีที่จาเป็น
ต่อการผลิต/ของธุรกิจ ได้แก่ทรัพยากรหลักขององค์กรที่ต้องลงทุน
สินทรัพย์ทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร อุปกรณ์
ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์
คาถามที่ ๓
ทาอย่างไร (How?)

๗. Key Activities:หมายถึง กิจกรรมสาคัญ หรืองานหลักที่ทา
กิจกรรมหลักขององค์กร ทั้งการผลิต การบริการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการ
ดการดำ
าเนิน�เนิ
งานนงาน
การแก้
ปัญปหาให้
ลูกค้ลกูา ค้การสร้
างเครื
อข่อาข่ยายการตลาด
การแก้
ญ
ั หาให้
า การสร้
างเครื
การตลาดและ
และ
การประชาสัมพันธ์
๘. Key Partners : หมายถึง หุ้นส่วนหลักหรือพันธมิตรทางการค้า
พันธมิตรหลัก ได้แก่ ผู้ส่งมอบ (Suppliers) คู่ความร่วมมือที่เป็น
ทางการ (Partners) คู่ความร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ (Collaborators)
หุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งที่เป็นคู่แข่ง และไม่ใช่คู่แข่ง

คาถามที่ ๔
ทาแล้วคุ้มค่าเพียงใด
(Money)

๕. Revenue Streams: หมายถึง รายได้หลักของธุรกิจ/ที่มาของรายได้
ของธุรกิจ กาไรที่ได้ กระแสรายรับ เงินสดที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
ที่มาของรายได้ทั้งหมด เช่นรายได้จากการขาย ค่าบริการ ค่าสมาชิก ค่า
ค่เช่าาเช่ค่าาค่ธรรมเนี
าธรรมเนียมยมฯลฯ
ฯลฯ

๙. Cost Structure: หมายถึง ต้นทุน รู้จักค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ
โครงสร้างต้นทุน เป็นต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจ ทั้ง
ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร
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ใบงานที่ ๔ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการเพิ่มคุณค่าของธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ แล้วนาข้อมูลในใบงานที่ ๓
เรื่องธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและคุณค่าของธุรกิจ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอนในชั่วโมงถัดไป
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
และเพิ่มคุณค่าของธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน
ชื่อ-สกุล.....................................................................................................ห้อง................ ......เลขที่....................
ชื่อธุรกิจ
ความต้องการด้านธุรกิจ
เหตุผลการตัดสินใจกลุ่มเป้าหมาย
(สินค้า/บริการ)
(กลุ่มเป้าหมาย/การเพิ่มมูลค่า)
…………………………………. ๑.กลุ่มเป้าหมาย(ระบุกลุ่มเป้าหมายว่าธุรกิจของ ……………………………………………………
…………………………………. เราเป็นลูกค้ากลุ่มไหนบ้าง)
……………………………………………………
…………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………
………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………
…………………………………. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………
……………………………………………………………………. ……………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
๒.การเพิ่มคุณค่าธุรกิจ(ระบุวิธีการเพิ่มคุณค่าของ
ธุรกิจว่า เราจะสามารถเพิ่มคุณค่าในธุรกิจของเรา
อะไรบ้าง)
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ระบุเหตุผลในการตัดสินใจเลือก
กลุ่มเป้าหมายและวิธีการเพิ่มมูลค่าใน
ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

192

182
191

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง เป้าหมายในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑. ช่องทางการจัดจาหน่าย
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.ระบุช่องทางการจัดจาหน่ายที่สัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายในธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ช่องทางการจาหน่าย
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (๕ นาที)
- ครูทบทวนบทเรียนเดิมเรื่อง กลุ่มเป้าหมายและวิธีการเพิ่ม
คุณค่าในธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
- เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ครูใช้คาถาม ดังนี้
๑) นักเรียนชื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจาวันผ่าน
ช่องทางไหนบ้าง พร้อมเหตุผล
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนนาใบงานที่ ๔ เรื่อง การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายและการเพิ่มคุณค่าในธุรกิจที่ใฝ่ฝันขึ้นมา เพื่อ
เชื่อมโยงสู่เนื้อหาที่จะเรียน
ขั้นสอน (45 นาที)
- ครูแจกใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่าย
ให้นักเรียนศึกษา เพื่อให้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกับช่องทางการ
จัดจาหน่
ยหรื
อช่องทางการเข้
าถึางถึลูงกลูค้กาค้ให้าให้
มีคมวามสั
การจั
ดจำ�าหน่
ายหรื
ช่องทางการเข้
คี วามสัมพัมนพัธ์นกธ์ันกนั
- ให้นักเรียนระบุช่องทางการจัดจาหน่ายที่สัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายในธุรกิจที่ใฝ่ฝันลงในใบงานที่ ๕
- ครูยกตัวตัวอย่างผลงานนักเรียน ๑-๓ คน เพื่อใช้เป็น
ประเด็นในการสนทนาว่า
๑)พฤติกรรมการของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับ
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าอย่างไร

สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการ
การจั
ดจำ�าหน่
จัดจาหน่
ย าย
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงานที่ ๕ เรื่อง วิเคราะห์ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายในธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
เรื่อง ช่องทางการจาหน่าย
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒)ปัจจุบันเทคโนโลยี และระบบ TCT มีประโยชน์
ต่อการเข้าถึงผู้บริโภคอย่างไร
ขั้นสรุป
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน และสรุปงานที่ทุก
คนมี ได้แก่
๑) ชื่อธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ๑ ธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๓)
๒) มีกลุ่มเป้าหมายในการทาธุรกิจ (กลุ่มลูกค้า) (ตามใบ
งานที่ ๔)
๓) มีวิธีการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๔)
๔) ช่องทางการจัดจาหน่าย (ตามใบงานที่ ๕)
- เพื่อให้นักเรียนเก็บใบงานที่ ๓ ๔ ๕ นามาเชื่อมโยง
ต่อเนื่องในบทเรียนชั่วโมงถัดไป
- ให้นักเรียน วางแผนวิธกี ารสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
มาในชั่วโมงหน้า

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.เข้าใจวิธีการเลือกช่องทาง
การจัดจาหน่ายที่สัมพันธ์กับ
กลุ่มเป้าหมายในธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.การคิดวิเคราะห์ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายที่สัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมาย ในธุรกิจที่
ตนเองใฝ่ฝัน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
   ๓.มี
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
๑.ศึกษาใบความรู้

เครื่องมือที่ใช้
๑.สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

๑.เขียนระบุช่องทางการจัด ๒.แบบตรวจผลงาน
จาหน่ายในการคิดวิเคราะห์
ในใบงานที่ ๕

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........

197188
197 19
198198 198

ใบความรู
ใบความรู
้ที่ ๕ ้ทเรืใบความรู
ี่ ๕่องเรืช่่ออง งทางการจั
้ทช่ี่ ๕องทางการจั
เรื่อง ดช่จอาหน่
งทางการจั
ดจาาหน่
ย าหน่
ย ดวจหน่
ยที
าหน่
่ว2ยที
าย่ 2 หน่วยที่ 2
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดแผนการจั
การเรี
ยนรู้ทยี่นรู
๕ด้ทการเรี
เรืี่ ๕่องเรืยช่่อนรู
อง งทางการจั
้ทช่ี่ อ๕งทางการจั
เรื่อง ดช่จอาหน่
งทางการจั
ดจาาหน่
ย าย ดจาหน่าย
รายวิรายวิ
ชา การงานอาชี
ชารายวิ
การงานอาชี
รายวิ
าและเทคโนโลยี
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหั
รหั
ง23101
ส ง23101
รหัภาคเรี
ส ยง23101
ภาคเรี
่ ้นธ1ยมศึ
มัชัธยมศึ
้นยกมันที
ธกยมศึ
่ ษาปี
1ทชักี่ ๓้นษาปี
ทมัี่ 3ธยมศึ
ที่ 3 กษาปีที่ 3
ชาชพการงานอาชี
พ พรหัและเทคโนโลยี
ส สง๒๓๑๐๑
ภาคเรี
นทียนที
่ ๑ ย่ ชั1นที
้นมัชัภาคเรี
ษาปี
จุดประสงค์
จุดประสงค์1.จุระบุ
ดประสงค์
1. ชระบุ
่องทางการจั
ช่องทางการจั
1. ระบุ
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
จาาหน่
ยสินาค้ยสิาและบริ
ดนจค้าหน่
าและบริ
กาารในธุ
ยสินการในธุ
ค้รากิและบริ
จทีร่ใกิฝ่จฝกทีันารในธุ
่ใได้
ฝ่ฝันได้
รกิจที่ใฝ่ฝันได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ช่องทางการจ
ช่องทางการจ
าหน่
ช่อาาหน่
งทางการจ
ย (Channels)
าย (Channels)
าหน่าหมายถึ
ย (Channels)
หมายถึ
ง ช่องทางการเข้
ง ช่อหมายถึ
งทางการเข้
างถึช่งอลูางทางการเข้
กถึค้งาลูกเป็ค้นาการแสดงถึ
เป็าถึนงการแสดงถึ
ลูกค้างกลยุ
เป็นงทการแสดงถึ
กลยุ
ธิ์ทางธุ
ทธิ์ทรกิางธุ
งจกลยุ
ทีร่ใกิช้จททีธิ่ใ์ทช้างธุรกิจที่ใช้
ช่องทางในการสื
ช่องทางในการสื
่อช่สารโฆษณา
องทางในการสื
่อสารโฆษณา
ช่อ่องทางการจ
สารโฆษณา
ช่องทางการจ
าหน่ช่าอาหน่
ยงทางการจ
ช่าอยงทางการขาย
ช่อาหน่
งทางการขาย
าย ช่ช่อองทางการขาย
งทางการตลาด
ช่องทางการตลาด
ช่อเพืงทางการตลาด
อ่ การส่
เพือ่ การส่
งมอบสิ
งมอบสิ
เพื
นค้อ่ าการส่
และ
นค้างและ
มอบสินค้าและ
บริการให้
บริการให้
ลูกค้าลกลุ
ูกบริ
ค้่มากเป้
กลุ
ารให้
า่มหมายอย่
เป้ลาูกหมายอย่
ค้ากลุ
างได้
่มเป้ราบั งได้
าความไว้
หมายอย่
รบั ความไว้
วาางใจ
งได้วรางใจ
บั ความไว้วางใจ
๑.ช่อ๑.ช่
งทางการจั
องทางการจั
ด๑.ช่
จาหน่
อดงทางการจั
จาาหน่
ยทางตรง
ายทางตรง
ดจาหน่ายทางตรง
ช่องทางการจั
ช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
จาาหน่
ยทางตรง
ายทางตรง
ดจหมายถึ
าหน่หมายถึ
ายทางตรง
ง การขายผลิ
ง การขายผลิ
หมายถึ
ตภัณง ตฑ์การขายผลิ
ภัจณากผู
ฑ์จ้ผากผู
ลิตตไปยั
้ผภัลิณตงฑ์ไปยั
ผูจบ้ ากผู
ริงโผูภค
บ้ ้ผริลิหรื
โตภค
ไปยั
อผูหรื
้ใงช้ผูอโบ้ ดยไม่
ผูริ้ใโช้ภค
โดยไม่
มี หรือมผูี ้ใช้โดยไม่มี
คนกลาง
คนกลาง
หรือช่หรื
อคนกลาง
งทางศู
อช่องทางศู
นย์หรื
ระดั
นอย์ช่บรอะดั
งทางศู
:บผู้ผลิน: ตย์ผูร้ผ>ะดั
ลิผูตบ้ >ริโผูภค
:้บผูริ้ผโภค
ลิต > ผู้บริโภค
๒.ช่อ๒.ช่
งทางการจั
ด๒.ช่
จาหน่
อดงทางการจั
ยทางอ้
อดมจาหน่
องทางการจั
จาาหน่
ายทางอ้
อม ายทางอ้อม
ช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
ยทางอ้
อดมจาหน่
หมายถึ
ยทางอ้
ง เส้นงอทางที
มเส้หมายถึ
่สินค้าง่สเคลื
ทางที
นย้า่อยจากผู
่สินาค้ยจากผู
าเคลื
ผ้ ลิต่อโดยต้
ยจากผู
องผ่าอนคนกลางไป
ผ้ ลิาตนคนกลางไป
โดยต้องผ่านคนกลางไป
ช่องทางการจั
จาาหน่
ายทางอ้
อม าหมายถึ
นทางที
ินเส้ค้นา่อเคลื
นย้
ผ้ นย้ลิตาโดยต้
งผ่
ยังผู้บยัริงโผูภค
้บริโภค ยังผู้บริโภค
ช่องทางการจั
จาาหน่
ระดั
โภคก > ผู้บริโภค
ช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
ยหนึา่งยหนึ
ระดั
ดจ่งบาหน่
ผู้ผบาลิยหนึ
ตผู้ผ>ลิ่งผูตระดั
้ค>้าปลี
บผู้คผูก้า้ผปลี
>ลิตผูก้บ>>ริโผูผูภค
้ค้บ้าริปลี
ช่องทางการจั
จาาหน่
ายสองระดั
ผูผู้คก้คาปลี
โภคก > ผู้บริโภค
ช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
ยสองระดั
ดจบาหน่
ผู้ผบลิายสองระดั
ตผู้ผ>ลิผูต้ค>้าส่บผูง้คผู>้า้ผส่ผูลิง้คต>้า>ปลี
้า>ส่ผูงก้บ>>ริโผูผูภค
้ค้บ้าริปลี
ช่องทางการจั
จาาหน่
ายสามระดั
ส่ผูง้ค>้า>ปลี
ผูผู้คก้คาปลี
โภคก > ผู้บริโภค
ช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
ยสามระดั
ดจบาหน่
ผู้ผบลิายสามระดั
ตผู้ผ>ลิตัตว>แทน
บตัวผูแทน
>้ผลิผูต้ค>้า>ส่ผูงตั้คว>้าแทน
้า>ส่ผูงก้บ>>ริโผูผูภค
้ค้บ้าริปลี
ช่องทางการจั
จาาหน่
ายทางตรง
ช่องทางการจั
จาาหน่
ายทางอ้
อม ายทางอ้อม
ช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
ยทางตรง
ดจาหน่ายทางตรงช่องทางการจั
ดจาหน่
ช่อดงทางการจั
ยทางอ้
อดมจาหน่
ข้อดี ข้อดี
ข้อดี
ข้อดี ข้อดี
ข้อดี
๑.ทราบความต้
๑.ทราบความต้
อ๑.ทราบความต้
งการลู
องการลู
กค้าได้กค้ดาี อได้งการลู
ดี กค้าได้ด๑.สิ
ี น๑.สิ
ค้ากระจายได้
นค้ากระจายได้
๑.สิอนย่าค้งกว้
าอกระจายได้
ย่างกว้
งขวาง
างขวาง
อย่างกว้างขวาง
๒. สิน๒.ค้าสิถึนงค้มืาอถึผูง้บ๒.
มืริอโผูสิภคอย่
้บนริค้โาภคอย่
ถึางงรวดเร็
มือาผูงรวดเร็
้บริวโภคอย่
ว างรวดเร็
๒. มีวผ๒.ู้มาช่
มีผวู้มยรัาช่บวความเสี
๒.
ยรับมีความเสี
ผู้ม่ยาช่งในการถื
วยรั
่ยงในการถื
บความเสี
อครองสิ
อ่ยครองสิ
งในการถื
นค้า นค้าอครองสินค้า
๓.ขายสิ
๓.ขายสิ
นค้าได้นค้ในราคาถู
า๓.ขายสิ
ได้ในราคาถู
กนค้าได้
ก ในราคาถูก ๓.ประหยั
๓.ประหยั
ดเวลาและค่
ดเวลาและค่
๓.ประหยั
าใช้จดา่ เวลาและค่
ใช้
ย จา่ ย าใช้จา่ ย
ข้อเสีข้ยอเสีย ข้อเสีย
ข้อเสีข้ยอเสีย ข้อเสีย
๑.กระจายสิ
๑.กระจายสิ
นค้าไม่
๑.กระจายสิ
นค้ทาั่วไม่
ถึงทั่วถึงนค้าไม่ทั่วถึง ๑.ทราบข้
๑.ทราบข้
อมูลทางการตลาดเกี
อมู๑.ทราบข้
ลทางการตลาดเกี
อมูล่ยทางการตลาดเกี
วกับ่ยผูวกั้บริบโผูภคน้
้บริโอภคน้
่ยยวกับอผูย้บริโภคน้อย
๒.เสีย๒.เสี
ค่าใช้ยค่จา่ ใช้
ยในการขนส่
จ๒.เสี
่ายในการขนส่
ยค่าใช้ง จ่ายในการขนส่
ง
ง ๒. ราคาสิ
๒. ราคาสิ
นค้าจะสู
นค้๒.างจะสู
ราคาสิ
ง นค้าจะสูง
๓. ผู้ผ๓.ลิตผูจะต้
้ผลิตอจะต้
งรั๓.บอภาระเกี
ผูงรั้ผบลิภาระเกี
ตจะต้
่ยวกัอบงรั
่ยสิวกั
บนภาระเกี
ค้บาสิคงเหลื
นค้า่ยคงเหลื
วกั
อ บสิอนค้าคงเหลือ
การศึการศึ
กษาพฤติ
กษาพฤติ
กการศึ
รรมของผู
กรรมของผู
กษาพฤติ
้บริโภค
ก้บรรมของผู
ริโภค ้บริโภค
เป็นปัเป็จจันยปัสจาคั
เป็นญคปัในยุ
ปัจจจัจุยคบสปันั าคั
เพราะลู
คปัจเพราะลู
จุบกนั ค้มาก
าหรื
เพราะลู
้บริก่มโค้ผูภคในปั
า้บหรื
อกลุ
จจุ่มบผูันจ้บนีจุริ้บโมีภคในปั
จุื่อบเทคโนโลยี
ันสนีื่อ้ เทคโนโลยี
มีการใช้สื่อเทคโนโลยี
จัยญสในยุ
าคั
จมาก
จุญบในยุ
นั มาก
กค้อากลุ
หรื่มอผูกลุ
ริโภคในปั
ันกนีารใช้
้ มีกสจารใช้
ที่หลากหลายมาก
ที่หลากหลายมาก
ที่หและการเข้
ลากหลายมาก
และการเข้
าถึงด้าวและการเข้
ถึยสืงด้่อวและเทคโนโลยี
ยสื่อและเทคโนโลยี
าถึงด้วยสืก่อส็ และเทคโนโลยี
ามารถท
กส็ ามารถท
าให้กาให้
การค้
ส็ ามารถท
กาารค้
ขายในยุ
าขายในยุ
าให้คปัการค้
จจุคบปัานั จขายในยุ
ง่จุาบยขึนั ง่น้ ามาก
คยขึปัน้ จจุมาก
บนั ง่ายขึน้ มาก
นรูก้พรรมของผู
ฤติกรรมของผู
้บกริรรมของผู
โาภคว่
า เขาเสพสื
ช่องทางไหนในการสื
สาร าให้
จะทกาให้
ก่อารสื
่อสารง่
ยขึ้น่อสารง่ายขึ้น
การเรีการเรี
ยนรู้พยฤติ
การเรี
ยนรู้บ้พริฤติ
โภคว่
เขาเสพสื
้บริโ่อภคว่
อะไรา่ออะไร
ใช้
เขาเสพสื
ช่อใช้
งทางไหนในการสื
อะไร ใช้ช่องทางไหนในการสื
่อสาร่อจะท
ารสื
่อสาร
สารง่
จะท
าาให้
ยขึ้นกาารสื
้ Social
้ Social
้media
การใช้
Social
media
ไม่ว่าไม่จะเป็
นว่ากลุ
Twittwer
ฯลฯInstagram
จะทำฯลฯ
�ให้ฯลฯ
การใช
การใช
การใช
media
Social
ว่าไม่
จะเป็
media
จะเป็
น ่มกลุFacebook
น่มไม่กลุ
Facebook
ว่ามจะเป็
Facebook
นLine
กลุ่ม Instagram
Facebook
Line Line
Instagram
Instagram
Line
Twitter
Twitter
จะท
Twitter
าให้
จะทาให้
ฯลฯ จะทาให้
ึงช่องทางหลั
เรารู้ถเรารู
ึงช่อ้ถงทางหลั
เรารู
กในการเข้
้ถึงกช่ในการเข้
องทางหลั
าถึงลูากถึกค้งในการเข้
าลูกค้า าถึงลูกค้า
อ้างอิอ้งาข้งอิ
อมูงลข้อ: มูhttps://thumbsup.in.th/2012/04/business_model_canvas/
ลอ้า: งอิ
https://thumbsup.in.th/2012/04/business_model_canvas/
งข้อมูล : https://thumbsup.in.th/2012/04/business_model_canvas/
https://techsauce.co/startup/business-model-canvas/
https://techsauce.co/startup/business-model-canvas/
https://techsauce.co/startup/business-model-canvas/
http://www.thaipt.org/index.php?module=knowledge&id=747
http://www.thaipt.org/index.php?module=knowledge&id=747
http://www.thaipt.org/index.php?module=knowledge&id=747
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕
ใบงานที่ ๕ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง วิเคราะห์ช่องทางการจัดจาหน่ายในธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน รายวิชา การงานอาชีพและ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนศึกษาใบควา
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่าย
๒. ให้นาข้อมูลในใบงานที่
าหน่าย หรืดอ ช่องทางการเข้าถึงผู้บ
๒. ให้นาข้อมูลในใบงานที่ ๔ กลุ่มเป้าหมาย/หรือกลุ่มลูกค้า มาวิเคราะห์เชื่อมโยงกับช่อจงทางการจั
จาหน่าย หรือ ช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคลงในใบงานที่ ๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาผังธุรกิจ ๙ชั่วโมงถั
ขั้นตอนใน
ดไป
ชั่วโมงถัดไป
วิเคราะห์ช่องทางการจัดจาหน่าย
กับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝัน

ก

ชื่อ-สกุล.............................................
ชื่อ-สกุล.....................................................................................................ห้อง................ ......เลขที่ .................................
.................................
ชื่อธุรกิจ
ค้า/บริ
ชื่อธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มลูกค้า
ช่องทางในการจัด(สิจนาหน่
ายสิกนาร)
ค้า
(สินค้า/บริการ)
หรื………………………………….
อบริการ
๑.กลุ่มเ
…………………………………. ลง ว่าก
…………………………………. ๑.กลุ่มเป้าหมาย(นาข้อมูลในใบงานที่ ๔) มาเขียน ……………………………………………………
…………………………………. .…………
…………………………………. ลง ว่ากลุ่มเป้าหมายในธุรกิจของเรามีกลุ่มไหนบ้าง ……………………………………………………
………………………………… …………
…………………………………. .…………………………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………. …………
………………………………… ………………………………………………………………..
……………………………………………………
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ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ระบุช่องทางการจัดจาหน่ายที่สัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
มัธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

200

190
199

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่าย
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

201

191
200

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล

ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการจัดจาหน่าย
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3

202

192
201

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑. การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.ระบุวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดกี ับลูกค้าใน
ธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (๕ นาที)
- ครูทบทวนบทเรียนเดิมเรื่อง ช่องทางการจาหน่ายสินค้าใน
ธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
- เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนครูสนทนากับนักเรียน ดังนี้
๑) นักเรียนเคยชื้อสินค้าและบริการในชีวิตประจาวันร้าน
เดิม ๆ หรือไม่อย่างไร พร้อมเหตุผล
๒) ถ้านักเรียนไปชื้อสินค้าและบริการ เจ้าของร้านค้า
สื่อสารด้วยถ้อยคาที่ไม่สุภาพ นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน (45 นาที)
- ครูแจกใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับ
ลูกค้าให้นักเรียนศึกษา เพื่อให้วิเคราะห์วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่
ดีกับลูกค้า
- ให้นักเรียนระบุวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าใน
ธุรกิจที่ใฝ่ฝันลงในใบงานที่ ๖
- ครูยกตัวตัวอย่างผลงานนักเรียน ๑-๓ คน เพื่อใช้เป็น
ประเด็นในการสนทนาสื่อสารสะท้อนคิด โดยใช้คาถาม ดังนี้
๑) พฤติกรรมการของผู้จาหน่ายสินค้า หรือ บริการส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ที่ดีของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างไร
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การสร้างสาย
สัมพันธ์กับลูกค้า
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงานที่ ๖ เรื่อง วิเคราะห์วิธีการสร้าง
สายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจที่ใฝ่ฝัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

203

193
202

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖
เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒) พฤติกรรมเช่นไรของผู้จาหน่ายสินค้า หรือ บริการ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของลูกค้าในระยะยาว
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน และสรุปงานที่ทุกคน
มี ได้แก่
๑) ชื่อธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ๑ ธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๓)
๒) มีกลุ่มเป้าหมายในการทาธุรกิจ (กลุ่มลูกค้า) (ตามใบ
งานที่ ๔)
๓) มีวิธีการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๔)
๔) ช่องทางการจัดจาหน่าย (ตามใบงานที่ ๕)
๕) วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (ตามใบงานที่ ๖)
- เพื่อให้นักเรียนเก็บใบงานที่ ๓ ๔ ๕ ๖ นามาเชื่อมโยง
ต่อเนื่องในบทเรียนชั่วโมงถัดไป
- ให้นักเรียน วางแผนเกี่ยวกับ กิจกรรมสาคัญของธุรกิจ
กระแสรายได้ คู้ค่าสาคัญ และโครงสร้างต้นทุนของธุรกิจที่
ตนเองใฝ่ฝันมาในชั่วโมงหน้า

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

204

194
203

195
205204

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.เข้าใจวิธีการสร้างสาย
สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจที่
ใฝ่ฝัน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.การคิดวิเคราะห์หาวิธีการ
สร้างสายสั
มพันมพัธ์ทนี่ดธ์ทีกับด่ี กี ลูบั กลูค้กาค้า
การสร้
างสายสั
ในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
   ๓.มี
3.มี ความมุ่งมั่นใน
ในการ
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
๑.ศึกษาใบความรู้

เครื่องมือที่ใช้
๑.สังเกตพฤติกรรม

๑.เขียนระบุวิธีการสร้าง
๒.แบบตรวจผลงาน
สายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าใน
ธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝันลงใบ
งานที่ ๖
1.สังเกตพฤติกรรม การมี 1.แบบบันทึกการสังเกต
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ พฤติกรรม
มุ่งมั่นในการทางาน

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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206205

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๖ เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ 1.ระบุวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Customer Relationships ในผังผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน : หมายถึง ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือ ผู้บริโภค
เป็ น การแสดงถึ ง ความเข้ า ถึ ง ใจและตรงกั บ ความต้ อ งการ ที่ จ ะได้ รั บ การอ านวยความสะดวกของผู้ บ ริ โ ภค
กลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ การรู้จักการสร้างสายสัมพันธ์ ที่ดีกับลูกค้าว่าทาอย่างไรให้เขาชอบสินค้า และบริการของเรา
เพื่อให้ลูกค้าอยากจะกลับมาใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์กับเราอีกครั้ง
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และลูกค้าที่รัก
เราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า/บริการของเรา เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรหรือธุรกิจของ
เรา
วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
๑.การสร้างคุณค่าเพิ่มให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่ว่า“เกินความพอใจ” โดยการจัดโปรโมชั่นพิเศษ ๆ เช่น
๑) การให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้้า เพราะทุกคนก็ชอบความคุ้มค่า และเจ้าของธุรกิจเองก็
ควรรักษาลูกค้าเก่าไว้มากกว่าการออกหาลูกค้าใหม่ๆ ทุก ๆวัน ซึ่งส่วนลดตรงนี้ไม่จ้าเป็นต้องมีมูลค่ามากมายอะไร
อาจเป็นส่วนลดค่าขนส่ง หรือ ของแถมเพิ่มเติมเล็กน้อย ให้ลูกค้ารู้สึกว่าจ้าเขาได้
๒) มอบรางวัลแก่ผแู้ นะน้า หากลูกค้ามีการแนะน้าคนใหม่ให้มาชื้อของของเรา ควรมีรางวัลตอบแทนเล็ก
กำ�ลังใจในการแนะนำ
ๆ ต่อ ๆ ไป
ๆเล็น้กอๆย น้ๆอเพืย ่อๆลูกเพืค้่อาลูเป็กนค้ก้าาเป็ลังนใจในการแนะน้
ารายอื่น�รายอื
ๆ ต่อ่นๆไป
๒. สื่อสารกับลูกค้าอย่างมีมารยาทและมีความจริงใจอย่างสม่้าเสมอ
๑) แนะน้าตัวทุกครั้งที่มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
๒) ยิ้มและสื่อสารด้วยถ้อยค้าที่สุภาพขณะสนทนาและใช้การสนทนาในเชิงบวก
๓) มีความยืดหยุน่ ต่อการร้องขอของลูกค้า รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ลูกค้าไม่ชอบการละเลย การส่ง
มอบสินค้าหรือบริการที่ลา่ ช้า หากพบปัญหาต้องรีบแก้ไขทันทีเพื่อแสดงถึงความจริงใจและท้าให้ลูกค้าพึงพอใจ
๓. บริการก่อนและหลังการขายอย่างจริงใจ เต็มใจ และเป็นกันเอง
๔. ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าแต่ละรายเท่าเทียมกัน
๖. ส้ารวจคู่แข่ง และส้ารวจสถานการณ์ทางการตลาดอยู่เสมอ
๗. เชื่อมต่อกับลูกค้าโดยทางโซเชียลมีเดีย เพื่อการอัพเดทข่าวสารทีท่ ันสมัยอยู่เสมอ
๘. ประเมินและปรับปรุงการบริการลูกค้าอยู่เสมอเพื่อพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ดีให้ยาวนาน
อ้างอิงข้อมูล :
http://www.practical-training.com/content/th/article/article_10.html
https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/4-ways-to-win-consumers-by-relationship/
http://www.practical-training.com/content/th/article/article_10.html
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ใบงานที
ใบงานที
่ ๖ ่ ๖หน่หน่
วยทีวยที
่ 2่ 2
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรูย้ทนรูี่ ๖้ที่ เรื๖่อเรืง ่อวิงเคราะห์
วิเคราะห์
วิธีกวารสร้
ิธีการสร้
างสายสั
างสายสั
มพัมนพัธ์กนับธ์กลูับกค้ลูากค้า
รายวิ
รายวิ
ชา ชการงานอาชี
ารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
พและเทคโนโลยี
สรหัง23101
ส ง23101
่ ้น1มั่ ชัธ1ยมศึ
้นชัมั้นธกยมศึ
มัษาปี
ธยมศึ
กทษาปี
กี่ ๓ษาปี
ที่ 3ที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัสรหัง๒๓๑๐๑
ภาคเรีภาคเรี
ยภาคเรี
นที่ย๑นทียชันที
คาชีค้แาชีจง้แจง
:๑.:๑.
ให้นให้ักเรี
นักยเรีนศึยนศึ
กษาใบความรู
กษาใบความรู
้ที่ ๖้ที่ เรื๖่อเรืง ่อวิงธีกวิารสร้
ธีการสร้
างสายสั
างสายสั
มพัมนพัธ์กนับธ์ลูกกับค้ลูากค้า
๑. ๑.แล้วแล้วิเวคราะห์
วิเคราะห์
วิธีกวารสร้
ิธีการสร้
างสายสั
างสายสั
มพัมนพัธ์ทนี่ดธ์ทีกับี่ดกลุ
ีกับ่มกลุเป้่มาเป้หมายในธุ
าหมายในธุ
รกิจรทีกิ่ใจฝ่ทีฝ่ใันฝ่ฝลงในใบงานที
ัน ลงในใบงานที
่ ๖่ ๖
เพื่อเพืเป็่อนเป็ข้อนมูข้ลอในการจั
มูลในการจั
ดท้ดาผัท้งาธุผัรงกิธุจรกิ๙จ ๙ขั้นตอนในชั
ขั้นตอนในชั
่วโมงถั
่วโมงถั
ดไปดไป
วิเคราะห์
ิธีการสร้
างสายสั
วิเคราะห์
วิธีกวารสร้
างสายสั
มพัมนพัธ์ทนี่ดธ์ที ี่ดี
าหมายของธุ
่ข้าพเจ้
กับกักลุบ่มกลุเป้่มาเป้หมายของธุ
รกิจรทีกิจ่ขที้าพเจ้
าใฝ่าฝใฝ่ันฝัน
ชื่อ-สกุ
ชื่อ-สกุ
ล......................................................................................ห้
ล......................................................................................ห้
อง......................เลขที
อง......................เลขที
่.................................
่.................................
ชื่อธุชืร่อกิธุจรกิจ
กลุ่มกลุเป้่มาเป้หมาย/กลุ
าหมาย/กลุ
่มลู่กมค้ลูากค้า
ระบุระบุ
วิธีกวารสร้
ิธีการสร้
างสายสั
างสายสั
มพัมนพัธ์ทนี่ดธ์ที ี่ดี
(สิน(สิค้นา/บริ
ค้า/บริ
การ)การ)
กับกักลุบ่มกลุเป้่มาเป้หมาย
าหมาย
………………………………….
………………………………….๑.กลุ
๑.กลุ
่มเป้่มาเป้หมาย(น
าหมาย(น
าข้อาข้มูลอในใบงานที
มูลในใบงานที
่ ๔)่ ๔)
มาเขีมาเขี
ยนยน ……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………….
………………………………….ลง ลง
ว่ากลุ
ว่า่มกลุเป้่มาเป้หมายในธุ
าหมายในธุ
รกิจรของเรามี
กิจของเรามี
กลุ่มกไหนบ้
ลุ่มไหนบ้
าง าง……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………….
…………………………………..…………………………………………………………………
.………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. ……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………….
………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
…………………………………………………..
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… …………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. …………………………………………………..
…………………………………………………..

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ระบุวิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิเคราะห์วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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199
208

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิเคราะห์วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

210

200
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง วิเคราะห์วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑. ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.ประเมินความคุ้มค่าในธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (๕ นาที)
- ครูทบทวนบทเรียนเดิม เรื่อง วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า
- เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนครูใช้คาถาม ดังนี้
๑) การดาเนินธุรกิจ ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทน
๒) ถ้าผลประกอบการของธุรกิจ ได้ต่ากว่า ทุนที่ลงทุนไป
ในการทาธุรกิจ นักเรียน คิดว่า ธุรกิจจะอยู่รอดหรือไม่อย่างไร
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน (45 นาที)
- ครูแจกใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
ให้นักเรียนศึกษา
- ให้นักเรียนวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
และประเมินความคุ้มค่าทางธุรกิจที่ใฝ่ฝันลงในใบงานที่ ๗
๔.สื่อสารและสะท้อนคิด
- ครูนาประเด็นแนวคิดพื้นฐานในการลงทุนทาธุรกิจ
ของ “วอร์เร็น บัฟเฟต์” ที่ว่า “คุณพยายามอย่าให้ขาดทุน”
เป็นประเด็นในการสนทนาสื่อสารสะท้อนคิดเพื่อสร้างแนวคิด
เรื่องความคุ้มทุนในทางธุรกิจ ว่านักเรียนมีความเข้าใจอย่างไร

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าทาง
ธุรกิจ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงานที่ ๗ เรื่อง ประเมินความคุ้มค่าใน
ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗
เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน และสรุปงานที่ทุกคน
มี ได้แก่
๑) ชื่อธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ๑ ธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๓)
๒) มีกลุ่มเป้าหมายในการทาธุรกิจ (กลุ่มลูกค้า) (ตามใบ
งานที่ ๔)
๓) มีวิธีการเพิ่มมูลค่าในธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๔)
๔) ช่องทางการจัดจาหน่าย (ตามใบงานที่ ๕)
๕) วิธีการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (ตามใบงานที่ ๖)
๖) ความคุ้มค่าทางธุรกิจ (ตามใบงานที่ ๗)
- เพื่อให้นักเรียนเก็บใบงานที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ นามา
เชื่อมโยงต่อเนื่องในบทเรียนชั่วโมงถัดไป
- มอบหมายนักเรียน นาใบงาน ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗
และ กระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่ มาในชั่วโมงหน้า เพื่อ
วางแผน เขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.ประเมินความคุ้มค่าของ
ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.การคิดวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
   ๓.มี
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
๑.ศึกษาใบความรู้

เครื่องมือที่ใช้
๑.สังเกตพฤติกรรม

๑.เขียนระบุประเมินความ
คุ้มค่าทางธุรกิจที่ตนเอง
ใฝ่ฝันลงใบงานที่ ๗
1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

๒.แบบตรวจผลงาน
1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ 1.ประเมินความคุ้มค่าในการทาธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความคุ้มทุนทางธุรกิจ
ความคุ้มทุนทางธุรกิจ หมายถึง การเปรียบเทียบผลประโยชน์และต้นทุนของธุรกิจ ณ จุดที่
ผลประโยชน์ เท่ากับ ต้นทุนของธุรกิจ จะถือเป็นจุดคุ้มทุนทางด้านการเงิน
ความคุ้มค่าทางธุรกิจ
ความคุ้มค่าทางธุรกิจ หมายถึง ผลที่ได้รับจากการดาเนินธุรกิจ โดยธุรกิจจะมีความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อ
ผลที่ได้รับมีมูลค่า สูงกว่า ต้นทุนของทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการลงทุนในการทาธุรกิจและรวมถึงผลกระทบ
ด้านลบที่เกิดขึ้น
การประเมิน ความคุ้มทุน และคุ้มค่าในการลงทุน ต้องคานึงถึงความคุ้มทุนและความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างจากัด การวิเคราะห์ความคุ้มค่าจึงเป็นเรื่องสาคัญมากในการตัดสินใจลงทุนทาธุรกิจ
การกาหนดต้นทุนของธุรกิจจึงต้องสอดคล้องกับกิจกรรมหลักของธุรกิจ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจให้สัมพันธ์กับการทาผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน จึงต้องวิเคราะห์ใน
ประเด็น ดังต่อไปนี้
Revenue Streams: หมายถึง รายได้หลักของธุรกิจ/ที่มาของรายได้ของธุรกิจ เป็น การแสดงถึง
ผลประโยชน์ลักษณะต่าง ๆจากการลงทุนทาธุรกิจที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
KeyRessources:
�คัญญและทรั
และทรัพพยากรที
ยากรที่ม่มีทีที่จี่จาเป็
ำ�เป็นนต่ต่ออการผลิ
การผลิตต/ของธุ
/ของธุรกิรจกิจ เป็เป็นนการ
Key
Ressources: หมายถึง ปัจจัยสสำาคั
แสดงถึ
งทรังพทรั
ยากรที
่สาคั่สญำ�คัและบุ
คลากร
ผู้เชีผูย้เชีวชาญพิ
เศษและอื
่น ่นๆ ๆทีที่ม่มีคีความส
การแสดงถึ
พยากรที
ญ และบุ
คลากร
ยวชาญพิ
เศษและอื
วามสำาคั
�คัญญต่ต่ออการท
การทำาให้
�ให้ธุรกิจ
ประสบผลสาเร็จ
Key Activities:หมายถึง กิจกรรมสาคัญ หรืองานหลักที่ทา เป็นสิ่งที่แสดงถึง กิจกรรมสาคัญๆ ที่
นาไปสู่ คุณประโยชน์ และคุณค่าเฉพาะของธุรกิจ รู้จักสิ่ งที่ต้องทาเพื่อขับเคลื่ อนธุรกิจ เพื่อให้ ธุรกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์
Key Partners : หมายถึง หุ้นส่วนหลักหรือพันธมิตรทางการค้า เป็นการแสดงถึง ผู้ร่วมประโยชน์
ร่วมการค้า และการบริการ ร่วมต่างตอบแทน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่อกัน
Cost Structure: หมายถึง ต้นทุน รู้จักค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ เป็นการแสดงถึงโครงสร้างต้นทุนทาง
ธุรกิจทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินการตามรูปแบบของธุรกิจที่กาหนด
ตัวอย่างแนวคิดพื้นฐานถึงความคุ้มค่าทางธุรกิจ
เด็กชายอายุ 6 ขวบในรัฐ โอมาฮา สหรัฐอเมริกา เริ่มทาธุรกิจ เขานาเงิน ๒๕ เซนต์ซื้อโค๊กจานวน ๖
แพ็ค และนามาขาย ในราคา กระป๋องละ ๑ เหรียญ กาไรเห็น ๆ และเมื่ออายุ ๑๑ ขวบ เขาเริ่มลงทุนในหุ้น
เขานาเศษเงินจากการเก็บหอมรอมริ บ ซื้อได้แค่ ๓ หุ้นในราคาหุ้นละ ๓๘ เหรียญ เมื่อซื้อแล้วราคาได้ตกมา
๒๗ เหรียญ แต่เมื่อหุ้นกลับขึ้นมาอีกที เขาก็ขายไปที่ ๔๐ เหรียญ นั่นเป็นการทากาไรครั้งแรกในชีวิต ด้วย
ความที่มีหัวธุรกิจ ใจอยากค้าขาย เขายังทางานพิเศษอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเร่ขายของเคาะ
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ประตูตามบ้าน ส่งหนังสือพิมพ์ จนเมื่อเขาอายุได้ ๑๔ ปี เขานาเงินสะสมจากธุรกิจต่าง ๆกว่า ๑,๒๐๐
๑๒๐๐ เหรียญ
ไปซื้อที่ดินราว ๆ ๑๐๐ ไร่ เพื่อให้คนเช่าทาการเกษตร เรียกว่าเป็นการนาเงินไปต่อเงินอีก
ปัจจุบันเด็กหนุ่มคนนั้น ที่เริ่มลงทุน ธุรกิจน้อยใหญ่ตั้งแต่เล็ก กลายเป็นมหาเศรษฐีระดับต้น ๆ ของโลก มี
บริษัทน้อยใหญ่มากมายทั่วโลกที่เขาถื อหุ้นอยู่ เขาได้รับฉายาว่า “เทพพยากรณ์แห่งโอมาฮา” บุรุษที่ได้ชื่อว่า
เป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกในปัจจุบัน นามขอเขาคือ “วอร์เร็น เอ็ดเวิร์ด บัฟเฟตต์” หรือที่พวกเราเรียก
เขาว่า “วอร์เร็น บัฟเฟต์”
แนวคิดการลงทุนจาก บัฟเฟต์ อ้างอิงบางส่วนจาก Settrade Blog คากล่าวที่หนึ่ง ก็คือ “สาหรับ
เรื่องของการลงทุนแล้ว กฎข้อที่หนึ่งก็คือ อย่าขาดทุน และกฎข้อที่สองก็คือ ให้กลับไปดูกฎข้อที่หนึ่ง” นั่น
ก็คือ สาหรับบัฟเฟตต์แล้ว สิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับการลงทุนก็คือ คุณต้องพยายามอย่าให้ขาดทุน
คุณต้องพยายามอย่าให้ขาดทุน จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานว่าในการลงทุนทาธุรกิจต้องตอบคาถามให้ได้
ว่ามันคุ้มค่า ที่จะลงทุนไหม ทาแล้วคุ้มเหนื่อย คุ้มเวลาหรือไม่
อ้างอิงข้อมูล : https://taokaemai.com/business-break-even-point/
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ใบงานที่ ๗ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจที่ใฝ่ฝัน
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าทางธุรกิจ
๒.แล้ววิเคราะห์ความคุ้มค่าทางธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ตามประเด็นที่กาหนด ลงในใบงานที่ ๖
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนในชั่วโมงถัดไป
ชื่อธุรกิจ...............................................................

ระบุกิจกรรมหลักของธุรกิจ
(Key Activities)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

ระบุทรัพยากรสาคัญที่จาเป็นที่
ใช้ในการผลิตในธุรกิจ
(Key essources)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

คาดคะเนต้นทุน/ประมาณการโครงสร้างต้นทุนที่จะเกิด
จากการดาเนินธุรกิจ (Cost Structure)
(ระบุหน่วยเป็นบาท)
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
ประเมินความคุมค่าทางธุรกิจว่าคุ้มค่าหรือไม่
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

ระบุพันธมิตรทางการค้า
(Key Partners)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………

คาดการณ์หรือพยากรณ์กระแสรายได้หลักจากการ
จ (Revenue
Streams)(ระบุ
(ระบุ
วยเป็
ดการดำ
าเนิน�เนิ
ธุรนกิธุจรกิ(Revenue
Streams)
หน่หวน่ยเป็
นน
บาท)
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
ระบุเหตุผล
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………
……….………………………………………………………………

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ประเมินความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
ที่ใฝ่ฝัน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

219

209
218

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทัทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

220
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล

ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิด ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. แผนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ขั้นนา (๕ นาที)
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- ครูทบทวนบทเรียนเดิม เรื่อง ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ด้านความรู้
- ครูใช้คาถาม ดังนี้
๑. เขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙
๑) ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน มีความสาคัญอย่างไรกับการดาเนินธุรกิจ
ขั้นตอนของธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
ที่ใฝ่ฝันของนักเรียน
ด้านทักษะกระบวนการ
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน (45 นาที)
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
- ครูให้นักเรียน ดูคลิป V.D.O.อายุน้อยร้อยล้าน Littlebunnystores
1.มีวินัย
- YouTube
2.ใฝ่เรียนรู้
- ให้นักเรียนนาแนวทางการสร้างธุรกิจที่ประสบผลสาเร็จจากคลิป
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
V.D.O.อายุน้อยร้อยล้าน Littlebunnystores – YouTube
มาปรับใช้เป็นแนวการวิเคราะห์ในธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
- แล้วให้วางแผนการเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของ
ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน ลงในกระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่
- ให้นาใบงานที่นักเรียนทาผ่านมาแล้วในบทเรียนที่ผ่านมา ได้แก่ ใบ
งานที่ ๓๓,๔๔, ๕๕, ๖๖, ๗๗ มาลงในผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูตรวจสอบผลงานของนักเรียน และนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
- มอบหมายนักเรียน ให้นางานมามาทาต่อในชั่วโมงถัดไป

อายุน้อยร้อยล้าน Littlebunnystores อายุน้อยร้อยล้าน Littlebunnystores YouYube
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v
=8qdAFUS4tPM
https://www.youtube.com/watch?v
=8qdAFUS4tPM
๒.กระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่
วาดภาพแผ่นใหญ่ ๑
๑๒.กระดาษปอนด์
แผ่น
แผ่น
๓.ดินสอ ยางลบ สีไม้
๓.ดินสอ ยางลบ สีไม้
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนแผนภาพ
ความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่
ใฝ่ฝัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑.ตั
๑.ตัววอย่
อย่าางคลิ
งคลิปป V.D.O
V.D.O รายการ
รายการ อายุ
อายุนน้อ้อยย
ยล้าานน
ร้ร้ออยล้
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.เขียนแผนภาพความคิดผัง
ธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่
ใฝ่ฝันได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.การคิดวิเคราะห์การเขียน
แผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙
ขั้นตอน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
๑.ศึกษาการสร้างแรง
๑.สังเกตพฤติกรรม
บันดาลใจจาก คลิป V.D.O
เกี่ยวกับการทาธุรกิจที่
ประสบผลสาเร็จ
๑.เขียนแผนภาพความคิด ๒.แบบตรวจผลงาน
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของ
ธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........

225
แหล่งความรู้เพิ่มเติมที่ เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3

Money360_กระเป๋ าแบรนด์คนไทย Littlebunnystore.mp4

อายุนอ้ ยร้อยล้าน Littlebunnystores - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=8qdAFUS4tPM
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226
ใบงานที่ ๘ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง :๑. ให้นักเรียนนาใบงานที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ มาเขียนแผนภาพความคิด ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ลงในกระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่
๒.พร้อมแต่งแต่งแผนภาพความคิดให้มีความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม

ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ธุรกิจที่ใฝ่ฝัน........................................
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
เขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

227

217
226

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

228

218
227

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
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219
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิด ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. แผนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ขั้นนา (๕ นาที)
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- ครูทบทวนบทเรียนเดิม เรื่อง ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ด้านความรู้
- ครูสอบถามความก้าวหน้าของการเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอน ว่านักเรียนดาเนินการใกล้เสร็จหรือยัง
๑. เขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นตอนของธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้
ขั้นสอน (45 นาที)
ด้านทักษะกระบวนการ
- ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ประกอบการเขียน
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
ด้านคุณลักษณะ
มาแล้วประกอบการทางานให้มีความสมบูรณ์ขึ้น
1.มีวินัย
- นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
2.ใฝ่เรียนรู้
ภายในชั่วโมงนี้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ครูสนทนากับนักเรียนในประเด็น ดังนี้
๑) ประโยชน์ของการเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
๒) ความเข้าใจเรื่องผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
เพื่อให้นักเรียนสามารถพิจารณาปรับปรุงชิ้นงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์
ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูตรวจสอบผลงานของนักเรียน และนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
- มอบหมายนักเรียน ให้นาผลงานมานาเสนอหน้าชั้นเรียนในชั่วโมง
ถัดไป

https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
=jv7c78vd_cl
=jv7c78vd_cI
๒.กระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่
๒.กระดาษปอนด์วาดภาพแผ่นใหญ่ ๑
๑ แผ่น
แผ่น
๓.ดินสอ
นสอยางลบ
ยางลบ สีไม้
๓.ดิ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.ใบงานที่ ๘ เรื่อง เขียนแผนภาพ
ความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่
ใฝ่ฝัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑.ตั
๑.ตัวอย่
วอย่างคลิ
างคลิป ปV.D.O
V.D.Oรายการ
รายการอายุ
อายุน้อนย้อย
ร้อยล้าน
อายุนน้อ้อยร้
ยร้ออยล้
ยล้าานน Littlebunnystores
Littlebunnystores -อายุ
YouTube
YouYube
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
=8qdAFUS4tPM
=8qdAFUS4tPM

๒๓๐
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230
231221

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.เขียนแผนภาพความคิดผัง
ธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่
ใฝ่ฝันได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.การคิดวิเคราะห์การเขียน
แผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙
ขั้นตอน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
๑.ศึกษาการสร้างแรง
๑.สังเกตพฤติกรรม
บันดาลใจจาก คลิป V.D.O
เกี่ยวกับการทาธุรกิจที่
ประสบผลสาเร็จ
๑.เขียนแผนภาพความคิด ๒.แบบตรวจผลงาน
ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของ
ธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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232
บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........

223
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233
แหล่งความรู้เพิ่มเติมที่ เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่ตนเองใฝ่ฝัน
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นมักธษาปี
ยมศึทกี่ ษาปี
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ยชันที
้นมั่ 1ธยมศึ
๓ ที่ 3

Money360_กระเป๋ าแบรนด์คนไทย Littlebunnystore.mp4

อายุนอ้ ยร้อยล้าน Littlebunnystores - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=8qdAFUS4tPM

https://www.youtube.com/watch?v=jv7c78vd_cI

ชื่อ - สกุล

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
เขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

234

224
233

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
ษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

235

225
234

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑. การนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอน
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.นักเรียนนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอนหน้าชั้นเรียนได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ขั้นนา (๕ นาที)
๑.แผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
- ครูสนทนากับนักเรียน ในประเด็นผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ของธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
ของธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน มีความสมบูรณ์ในการนาเสนอหรือยัง ภาระงาน/ชิ้นงาน
- นักเรียนคิดว่า ผังธุรกิจของตนเองมีประโยชน์อย่างไร
๑.นักเรียนนาเสนอแผนภาพความคิดผัง
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
ขั้นสอน (45 นาที)
หน้าชั้นเรียน
- แบ่งนักเรียนนั่งเป็น ๕ กลุ่มตามลักษณะของธุรกิจที่มี
ลักษณะเดียวกัน เช่น ใครทาธุรกิจเกี่ยวกับความงาม ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า ฯลฯ
- ให้แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกผลงานของเพื่อนที่มีความโดดเด่น
ที่สุดในกลุ่ม ๑ ผลงานออกมานาเสนอหน้าชั้นเรียน
- ส่วนผลงานอื่น ๆ ให้นาไปติดบอร์ดป้ายนิเทศไว้เพื่อให้
เพื่อนๆ ในห้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ ๑ คน ออกมานาเสนอแผนภาพ
ความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของธุรกิจที่นักเรียนใฝ่ฝัน
ใช้เวลาคนละ ๕ นาที
- ครูและเพื่อนร่วมกันชักถามในประเด็นที่สนใจ

๒๓๗

227
236

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
เรื่อง การนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขัน้ สรุป (๑๐ นาที)
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
- ครูสนทนาเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดในการทาธุรกิจกับนักเรียน
ว่าผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนของนักเรียนเป็นเครื่องมือสาคัญ
สู่การเป็นนักธุรกิจที่ดีในอนาคตได้อย่างไร
- มอบหมายให้นักเรียน สืบค้น เรื่อง จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ มาเรียนในชั่วโมงถัดไป

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๓๘

228
237
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239

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
เครื่องมือที่ใช้
ด้านความรู้
๑.ให้เขียนแผนภาพ
๑.แบบตรวจผลงาน
๑.ความรู้ความเข้าใจเรื่องผัง ความคิดผังธุรกิจ ๙
ธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ขั้นตอนของธุรกิจที่นักเรียน
ใฝ่ฝัน
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. นาเสนอปากเปล่าหน้า ๒.แบบบันทึกการสังเกต
๑.นาเสนอหน้าชั้นเรียน
ชั้นเรียน
พฤติกรรม
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทการทำ
างาน�งาน

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป

230
239
240

บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ตรวจผลงานแผนภาพความคิดผังธุรกิจ
๙ ขั้นตอน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

241

231
240

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

242

232
241

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง การนาเสนอแผนภาพความคิดผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ

243

233
242

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑.จรรยาบรรณและคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.วิเคราะห์จรรยาบรรณและคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ทักษะการคิดวิเคราะห์
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

ขั้นสรุป (๑๐ นาที)
- ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน
- ครูใช้คาถามสรุปบทเรียน ดังนี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
เวลา ๑ ชั่วโมง
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑.ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง จรรยาบรรณและ
ขั้นนา (๕ นาที)
คุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
- ครูสนทนาประเด็น โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลพิษลงสู่
แม่นาลาคลอง นักเรียนรู้สึกอย่างไร เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑. วิเคราะห์ข่าวและบทความเกี่ยวกับ
- แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
จรรยาบรรณและคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบการทางธุรกิจลงในใบงานที๙่
ขั้นสอน (45 นาที)
- ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง จรรยาบรรณและ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
- แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม วิเคราะห์จรรยาบรรณและ
คุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ ตามบทความและข่าวที่
ครูกาหนดให้
- แต่ละกลุ่มสรุปบทความและข่าวจรรยาบรรณและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบการทางธุรกิจ เพื่อนาเสนอหน้าชันเรียน
- นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอองค์ความรู้หน้าชันเรียน ครู
และเพื่อนชักถามในประเด็นที่สนใจ

๒๔๔

234
243

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑
เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑) ถ้าผู้ประกอบการมีจรรยาบรรณต่อการประกอบ
ธุรกิจ จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
๒) นักเรียนคิดว่า ถ้านักเรียนจะประกอบธุรกิจที
ตนเองใฝ่ฝัน คุณสมบัติที่จาเป็นที่สุดคืออะไรบ้าง
- ครูมอบหมายให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่อง ธุรกิจเพื่อชีวิต
ชั่วโมงหน้าจะได้สรุปบทเรียนรวบยอดร่วมกัน

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๔๕

235
244

236
245
246

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑. วิเคราะห์จรรยาบรรณ
และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
ทางธุรกิจได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑.ทักษะการคิดวิเคราะห์
๒.ทักษะการทางานร่วมกัน
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทการทำ
างาน�งาน

วิธีการ
๑.ให้วิเคราะห์ข่าวและ
บทความทางธุรกิจ

เครื่องมือที่ใช้
๑.แบบบันทึกการตรวจ
ผลงาน

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึนไป

๑.ตรวจใบงาน
๒.สังเกตพฤติกรรม

๒.แบบบันทึกการตรวจ
ผลงาน

1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึนไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึนไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ ๘ เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ หน่วยที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ 1.วิเคราะห์จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จรรยาบรรณ เป็นคานาม หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กาหนดขึน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก
จรรยาบรรณทางธุ รกิจ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกใน
หน้าที่ของวิชาชีพทางธุรกิจ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ดาเนินงาน
อยู่ โดยไม่ควรหวังเพียงผลตอบแทนทางกาไรแต่เพียงอย่างเดียว ควรระลึกอยู่เสมอว่าถ้าคนในสังคมอยู่ได้
ธุรกิจก็สามารถอยู่ได้
ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การซือ การขายสินค้าและ
การให้บริการ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนทางกาไร และมีความพึงพอใจส่วนตัวที่จะทากิจการ แต่ก็ตังอยู่ในความ
เสี่ยงที่จะขาดทุนด้วยเช่นเดียวกัน
1.จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อลูกค้า
ลูกค้า (Customer) คือ กลุ่มบุคคลผู้ซือสินค้าหรือบริการทาให้ธุรกิจมีรายได้ มีกาไร สามารถดารง
ธุรกิจเจริญก้าวหน้า จึงควรมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ดังนี
1.1 กาหนดราคาสินค้าบริการด้วยความยุติธรรมเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ
1.2 มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเอาใจใส่ลูกค้าทุกคน เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนซือสินค้า
และบริการในทุกสภาวะเศรษฐกิจ
1.3 ไม่สร้างเงื่อนไขให้ลูกค้ากระทาตาม บีบบังคับควบคุมการตัดสินใจของลูกค้า
1.4 ไม่กระทาการใด ๆ เพื่อทาให้สินค้ามีราคาสูงขึนโดยไม่มีเหตุผล
๑.5 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีอัธยาศัยไมตรีอันดี
2.จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่งที่เสนอขายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
ต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ดังนัน ผู้ประกอบ
ธุรกิจควรมีจรรยาบรรณต่อผลิตภัณฑ์ดังนี
2.1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้เหมาะสม มีความสวยงาม มีราคาคุ้มค่า
สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภค
2.2 ผลิตสินค้าและบริการได้มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการรับรองกรรมวิธีการผลิตตามระบบที่
แสดงถึงความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) มาตรฐานของสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และมาตรฐานระบบคุณภาพ (ISO)
เป็นต้น
2.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
2.4 ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยระบุวันผลิตและวันหมดอายุ ที่ตังผลิตภัณฑ์ไว้
อย่างชัดเจน
2.5 เปิดเผยความเสี่ยงทุกประเภทที่เกี่ยวข้องหรือเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องดื่มชูกาลัง มี
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ข้อความระบุว่า "ห้ามดื่มเกินวันละ 2 ขวด จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ยาฆ่าแมลง มีข้อความระบุว่า "ควร
ข้เก็อบความระบุ
ามดือนมข้
่มเกินนวัหวาน
นละ 2ระบุ
ขวด
ขภาพ" ยาฆ่
ให้พ้นมือวเด็่าก"ห้" หรื
ข้อจะเป็
ความว่นอัาน"ห้ตรายต่
ามใช้เอลีสุยงทารก"
เป็นาต้แมลง
น มีข้อความระบุว่า "ควร
เก็บให้พ้นมือ2.6
เด็กเปิ
" หรื
อนมข้งส่นวหวาน
ระบุข้อตความว่
ดเผยถึ
นผสมของผลิ
ภัณฑ์า "ห้ามใช้เลียงทารก" เป็นต้น
2.6 เปิ
งส่วนผสมของผลิตภัตภัณณฑ์ฑ์รวมทังบรรจุภัณฑ์เลียนแบบผู้อื่น
2.7
ไม่ดตเผยถึ
ังชื่อและออกแบบผลิ
2.7
ตภัณอฑ์งมีรวมทั
งบรรจุมภคุัณ
เลียนแบบผู
้อื่น
2.8 ไม่
ผลิตตังชื
ภัณ่อและออกแบบผลิ
ฑ์ด้านอุตสาหกรรมต้
การควบคุ
ณฑ์ภาพทั
งระบบครบวงจร
2.8 ผลิตภัณ้ปฑ์ระกอบธุ
ด้านอุตรสาหกรรมต้
3.จรรยาบรรณของผู
กิจต่อคู่แข่องงมี
ขันการควบคุมคุณภาพทังระบบครบวงจร
3.จรรยาบรรณของผู
้ประกอบธุรกิจต่คืออคู่แผูข่้ทงี่ปขัระกอบธุ
น
คู่แข่งขัน (Competitor)
รกิจประเภทเดียวกับซึ่งต้องมีการแข่งขันกัน บางครัง
คู
แ
่
ข่
ง
ขั
น
(Competitor)
คื
อ
ผู
ท
้
ป
่
ี
ระกอบธุ
ยวกับซึ่งต้องมีอคูก่แารแข่
ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน การแข่งขันต้องเป็นไปอย่างถูกต้รกิอจง ประเภทเดี
จึงควรมีจรรยาบรรณต่
ข่งขันงขัดันงนีกัน บางครัง
ต้องมีการพึ่ง3.1
พาอาศั
การแข่
ขันรต้้าอยทังเป็งโดยทางตรงและทางอ้
นไปอย่างถูกต้อง จึงควรมี
จรรยาบรรณต่
่แข่งดขักันนดัทางการค้
งนี
ไม่กยลักั่นนแกล้
งหรืองให้
อม หรื
อทาการข่มขูอ่แคูละกี
า
3.1
ไม่
ก
ลั
น
่
แกล้
ง
หรื
อ
ให้
ร
า
้
ยทั
งโดยทางตรงและทางอ้
อ
ม
หรื
อ
ท
าการข่
ม
ขู
่
แ
ละกี
ด
กั
น
ทางการค้
า
3.2 การให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
3.2
การให้
วมมื
อในการแข่
การร่วมมือในการป้
องกัคนวามร่
รักษาสิ
่งแวดล้
อม เป็นงขัต้นนเพื่อสร้างภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
การร่วมมือในการป้
นรักษาสิ
อม เป็นต้น ่แข่งขันเช่น ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเป็นต้น
3.3 ไม่ลอ่วงกังละเมิ
ดสิท่งธิแวดล้
ตามกฎหมายของคู
3.3
่วงละเมิดสิทธิตบามกฎหมายของคู
3.4 ไม่
ไม่ลจารกรรมความลั
ทางธุรกิจของคู่แ่แข่ข่งงขัขันนเช่น ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเป็นต้น
3.4 ไม่จารกรรมความลั
รกิจวของคู
่แข่งขัน
4.จรรยาบรรณของผู
้ประกอบธุรบกิทางธุ
จต่อหน่
ยราชการ
4.จรรยาบรรณของผู
รกิจนต่หนึ
อหน่
หน่วยราชการ้ประกอบธุ
เป็นสถาบั
่งที่มวีคยราชการ
วามสัมพันธ์กับการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมีการ
หน่
ว
ยราชการ
เป็
น
สถาบั
น
หนึ
ง
่
ที
ม
่
ี
ค
วามสั
มพันธ์รกกิับจการประกอบธุ
รกิจมผูดู้ปแระกอบธุ
จต้องมีการก
ติดต่อกับหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนีการประกอบธุ
ยังอยู่ในการควบคุ
ลของหน่รวกิยราชการอี
การติ
วยงานอย่
�เสมอนอกจากนี
นอกจากนี
ก้ ารประกอบธุ
ใ่ นการควบคุมมดูดูแแลของหน่
ลของหน่ววยราชการอี
ยราชการอีก
ติด้ดวยต่อดัดกังต่บนัอหน่
างสม่
าเสมอ
การประกอบธุ
รกิรจกิยัจงยังอยู
นกับผูวหน่
้ปยงานอย่
ระกอบธุ
รกิาจงสมำ
จึงควรมี
จรรยาบรรณต่
อส่วนราชการดั
นีงอยู่ในการควบคุ
ด้วย ดังนัน ผู4.1
้ประกอบธุ
จจึงอควรมี
รรยาบรรณต่อส่วนราชการดังนีรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เช่น จัดทาบัญชี
ปฏิบัตริตกิามข้
บังคับจของกฏหมายในการประกอบธุ
บัติตามข้อบังคับของกฏหมายในการประกอบธุ
รกิจด้วยความซืมิช่ออบในธุ
สัตย์ เช่รนกิจจัของตน
ดทาบัญชี
และเสียภาษี4.1
ถูกต้อปฏิ
งสามารถตรวจสอบได้
และไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติ
และเสียภาษี4.2
ถูกต้อไม่งสามารถตรวจสอบได้
และไม่เปิดโอกาสให้าเนิ
ข้าราชการประพฤติ
มิชอบในธุรกิจของตน
ให้สินบนเพื่ออานวยความสะดวกในการด
นธุรกิจ
4.2
บนเพื
่อออานวยความสะดวกในการด
าเนินธุราทีกิจ่ส่อทางทุจริต
4.3 ไม่
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วมมื
สนับสนุนข้าราชการในการกระท
4.3 ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าราชการในการกระทาที่ส่อทางทุจริต
4.4 ไม่ให้ของขวัญหรือของกานัลแก่ข้าราชการเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ
4.4 ทไม่าธุให้รขกิองขวั
อของกานัวยความซื
ลแก่ข้าราชการเพื
รกิจ นมิตรไมตรี
4.5
จกับส่ญวหรื
นราชการด้
่อสัตย์สุจริ่อตประโยชน์
เป็นธรรมของธุ
มีความเป็
4.5
รกิจกัวบมมื
ส่วอนราชการด้
วยความซื่อสัตาหน้
ย์สุจาริทีต่พเป็
ความเป็นมิตรไมตรี
4.6 ทให้าธุความร่
กับส่วนราชการในการท
ลเมืนธรรม
องที่ดี มีโดยการสละก
าลังกาย กาลัง
4.6
ให้
ค
วามร่
ว
มมื
อ
กั
บ
ส่
ว
นราชการในการท
าหน้
า
ที
พ
่
ลเมื
อ
งที
่
ด
ี
โดยการสละก
าลังกาย กาลัง
ทรัพย์ตามความเหมาะสม สนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
ทรัพย์ตามความเหมาะสม
นด้่อามันต่
ที่เป็นประโยชน์
แก่สวังมมื
คมและชุ
ชน
4.7 มีทัศนคติสนั
ที่ดบีแสนุ
ละเชื
่นต่าอง ส่ๆวนราชการ
ให้ความร่
อกับส่มวนราชการ
4.7 มีทัศ้ปนคติ
ที่ดีและเชื
่นต่อกส่งาน
วนราชการ ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ
5.จรรยาบรรณของผู
ระกอบธุ
รกิจต่่ออมัพนั
5.จรรยาบรรณของผู
รกิจต่คืออพนั
งาน ซึ่งเป็นปัจจัยในการประกอบธุรกิจที่สาคัญ ถ้าไม่มีพนักงาน
พนักงาน้ประกอบธุ
(Employer)
บุคกลากร
งาน ก(Employer)
ซึ่งเป็นรปักิจจจัยผูในการประกอบธุ
จที่สจาคัรรยาบรรณดั
ญ ถ้าไม่มีพนังนีกงาน
ทาหน้าที่ต่างพนั
ๆ กในองค์
ร ย่อมทาให้ไคืม่อเกิบุดคกิลากร
จกรรมทางธุ
้ประกอบธุรกิจจึรงกิควรมี
ทาหน้าที่ต่าง 5.1
ๆ ในองค์
ย่อมทาให้ไม่เกิดกิจกรรมทางธุ
รกิจโดยพิ
ผู้ปจระกอบธุ
รกิจจึงควรมี
จรรยาบรรณดั
งนี
ให้ค่ากจ้รางและผลตอบแทนอย่
างเหมาะสม
ารณาจากความรู
้ ความสามารถ
และ
5.1 ให้ค่าจ้างและผลตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และ
ลักษณะของงาน
ลักษณะของงาน
5.2 ให้สวัสดิการที่ดี ทาให้พนักงานมีสวัสดิภาพในการดารงชีวิต
5.2
สดินกพนั
ารทีก่ดงานมี
ี ทาให้การพั
พนักฒงานมี
สวัสดิภ่มาพในการด
วิต
5.3 ให้
สนัสบวัสนุ
นาตนเองเพิ
พูนความรูารงชี
้ ความสามารถโดยการฝึ
กอบรมสัมมนา
5.3
สนั
บ
สนุ
น
พนั
ก
งานมี
ก
ารพั
ฒ
นาตนเองเพิ
่
ม
พู
น
ความรู
้
ความสามารถโดยการฝึ
กอบรมสัมมนา
รวมทังสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน เป็นต้น
รวมทังสนับสนุ5.4
นด้าให้นการศึ
เช่น ให้าเที
ทุนยการศึ
อในระดับที่สูงขึน เป็นต้น
ความยุกษา
ติธรรมเท่
มกัน กทัษาต่
งด้านการปกครองและผลตอบแทน
5.4
ความยุทธิตสิธ่วรรมเท่
าเทียมกัน ทังด้านการปกครองและผลตอบแทน
5.5 ให้
เคารพสิ
นบุคคลและความสามารถของพนั
กงาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
5.5
เคารพสิ
ท
ธิ
ส
ว
่
นบุ
ค
คลและความสามารถของพนั
กงาน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
พนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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5.6 ศึกษาทาความเข้าใจพนักงานด้านอุปนิสัย ความถนัด ความสามารถ เพื่อจัดหน้าที่ของ
พนักงานให้เหมาะสมกับงานที่ทา
5.7 ให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึน รวมทังให้การ
ยอมรับในผลงาน และส่งเสริมสถานภาพในการทางานให้สูงขึน
5.8 ให้คาแนะนาปรึกษาด้วยความเต็มใจทังเรื่องงานเรื่องส่วนตัวตามความเหมาะสม
5.9 ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อสังคมประเทศชาติ
6.จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อสังคม
สังคม (Society) คือ การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของบุคคล มีหน้าที่ในสังคมแตกต่างกัน มีการแบ่ง
งานกันทา มีสิทธิและเสรีภาพในฐานะการเป็นพลเมืองเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ผู้ประกอบธุรกิจก็ถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม จึงต้องมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้ามีความสงบสุข มีส่วนรับผิดชอบกับ
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม ดังนัน ผู้ประกอบธุรกิจจึงควรมีจรรยาบรรณต่อสังคมดังนี
6.1 ไม่ประกอบธุรกิจที่ทาให้สังคมเสื่อมทังด้านจิตใจและด้านศีลธรรม เช่น การเปิดบ่อนการพนัน
ทาธุรกิจที่สนับสนุนให้เกิดการทาผิดกฎหมายเช่น รับซือของโจร เป็นต้น
6.2 ไม่ทาธุรกิจที่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค้าไม้เถื่อน การรุกลาที่
สาธารณะ การปล่อยนาเสียลงแม่นาลาคลอง เป็นต้น
6.3 มีการป้องกันไม่ให้ธุรกิจเป็นต้นเหตุให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทังด้านเสียง สีและ
กลิ่น เช่นมีการจัดทาบ่อบาบัดนาเสีย การเก็บรักษาและทาลายวัตถุมีพิษต่าง ๆ ด้านความปลอดภัย และการ
รักษาความปลอดภั
ยด้ายนอื
่น ๆน่ เป็
การรั
กษาความปลอดภั
ด้านอื
ๆ นเป็ต้นนต้น
6.4 ให้ความเคารพในสิทธิทางปัญญาของบุคคลอื่นหรือธุรกิจอื่น ด้วยการไม่ลอกเลียนแบบโดย
ไม่ได้รับอนุญาต
6.5 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สังคมโดยการสละเวลา กาลังกาย กาลัง
ทรัพย์เพื่อความน่าอยู่ของสังคม เช่น ร่วมจัดทาศาลาพักผู้โดยสาร ร่วมปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะ ฯลฯ
6.6 สร้างงานแก่คนในสังคม ให้มีรายได้ ทาให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึน
7.จรรยาบรรณของพนักงานต่อผู้ประกอบธุรกิจ
พนักงานต้องมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่อผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน ถ้าทัง 2 ฝ่าย
ต่างปฏิบัติต่อกันด้วยการมีจรรยาบรรณย่อมทาให้การทางานประสบผลสาเร็จและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
ดังนัน พนักงานจึงควรมีจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบธุรกิจดังนี
7.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและมีวินัย
7.2 มีความรับผิดชอบและรักษาทรัพย์สินของกิจการ ด้วยการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดูแลรักษาไม่ให้สูญหายและไม่นาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
7.3 ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่ปฏิบัติตนให้มีผลกระทบต่อนายจ้าง
7.4 ไม่ประพฤติและปฏิบัติสิ่งที่ขัดต่อผลประโยชน์ของนายจ้าง ด้วยการกระทาตนเป็นคู่แข่งขัน
ในเชิงธุรกิจการรับผลประโยชน์และเกี่ยวข้องทางการเงินกับคู่แข่งขันของนายจ้าง ซึ่งมีผลทาให้เกิดความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบในเชิงธุรกิจกับคู่แข่งขัน
7.5 ไม่ทางานให้บุคคลอื่น ต้องมีความจงรักภักดีเต็มใจทางานให้นายจ้างอย่างเต็มความสามารถ
ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากนายจ้างก่อนซึ่งต้องไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจา
หากทุกภาคส่วนในสังคมได้คานึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพของตน ย่อมทาให้กลไกทางสังคมสามารถ
ขับเคลื่อนได้ไปในทิศทางที่ทุกองค์กรมุ่งหวังไว้ และได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจทังสองฝ่าย
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8.คุณสมบัติของผู้ประกอบการ
1.ต้องเป็นนักแสวงหาโอกาส คือจะต้องเป็นผู้มองเห็นโอกาสและหาช่องทางทางการค้าได้
ตลอดเวลา แม้จะตกอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
2.ต้องเป็นนักเสี่ยง ต้องกล้าได้กล้าเสีย พร้อมที่จะดาเนินการทันทีเมื่อมองเห็นโอกาส อย่ามัว
รีรอ มิฉะนันจะสายเกินไป ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ
3.ต้องเป็นคนมีความคิดริเริ่ม หรือสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ ออกสู่ตลาดที่มี
สภาพการแข่งขันสูง
4.ต้องเป็นคนที่ไม่ท้อถอยง่าย มีความอดทน โดยเฉพาะระยะเริ่มก่อตังธุรกิจ จะต้องประสบกับ
ปัญหามากมาย เถ้าแก่หรือผู้ประกอบการที่ยืนหยัดอยู่ได้ จะต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูง
5.ต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทาให้สามารถ
ปรับตัวได้เสมอ
6.ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทาให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจนไม่เดินทางออกนอกลู่นอก
ทาง สามารถมุ่งไปสู่อนาคตด้วยเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
7.ต้องมีเครือข่ายดี เพื่อที่จะทาให้ได้ประโยชน์ทังด้านข้อมูล และการได้รับความช่วยเหลือด้านต่าง
ๆ จากเพื่อน ๆ หรือเครือข่ายได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
1.ความมุ่งมั่น ปรารถนาและพยายามที่จะดาเนินธุรกิจให้สาเร็จให้ได้ (Passion) มิฉะนันจะทาให้
สูญเสียทังเงินทุนและเวลา
2.มีความสามารถในการตัดสินใจในภาวะวิกฤต ด้วยการตรวจสอบทุกอย่างอย่าง
รอบคอบ (Determination) ไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในโชคชะตาหรือพรหมลิขิตตนเชื่อมั่นว่าตนเองจะฝ่า
ปสรรคและประสบความสำ
หากอุทิศทเวลาและท
ิศเวลาและทำางานให้
�งานให้หนัหกนัเพี
กเพียงพอ
ยงพอ
ฟัฝ่านฟัอุนปอุสรรคและประสบความส
าเร็�จเร็ได้จได้หากอุ
3.ต้องมีความรู้จริง (Knowledge) ในธุรกิจที่ลงทุน เพื่อจะสามารถสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้
อ้างอิงข้อมูล : https://www.gotoknow.org/posts/494333
http://zmico-th.listedcompany.com/ethic.html
https://sites.google.com/site/wanphenttc555/hnwy-thi-4-kar-cad-cahnay
http://bsnyrc.myreadyweb.com/article/topic-16674.html
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ข่าวที่ ๒
โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราปล่อยน้าเสีย โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานแปรรูปไม้

โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราปล่อยน้าเสีย โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โรงงานแปรรูปไม้
7 สี ช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือดร้อนหนัก หลังโรงงานอุตสาหกรรมแปร
รูปไม้ยางพาราปล่อยนาเสีย ชาวบ้านในตาบลนาทราย อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้องเรียนถึงปัญหา
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปและอบยางพาราขนาดใหญ่ ปล่อยนาเสียลงสู่แหล่งนาธรรมชาติโดยตรง ทาให้
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพืนที่กว่า 2,000 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไป
แล้วแต่ก็ไร้การแก้ไขชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่างบอกว่า มีการลักลอบแอบปล่อยนาเสียลงแหล่งนา
ธรรมชาติ ทาให้สิ่งมีชีวิตไม่หลงเหลือในนา นาก็มีกลิ่นเหม็นเด็กและผู้สูงอายุมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
เรือรัง และมีผื่นคัน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการของโรงงาน และปัญหานี
เกิดขึนนานแล้ ว กว่า 20 ปี ต้องทนกับกลิ่ น เหม็น กลิ่ นฉุน ของสารเคมี สร้ างมลภาวะในชุมชนอย่ างหนั ก
ชาวบ้านจึงต้องการให้ทางโรงงานปรับปรุงระบบดูดฝุ่นควัน สร้างบ่อบาบัดนาเสีย และไม่ปล่อยนาเสียลงพืนที่
ทากินของชาวบ้านและแม่นาลาคลองอีก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบ เพื่อหามาตรการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
207634 วันที่ 27 ธ.ค. 2559
ที่มา http://s.ch7.com/207634
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ข่าวที่ ๓
ชาวบ้านร้องโรงงานดังปล่อยควันพิษ-ฝุ่นดา

ชาวบ้านร้องโรงงานดังปล่อยควันพิษ-ฝุ่นดา ปะทะคารมกันจนเกือบจะวางมวย
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี (24 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหมู่ 3 ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.
อ่างทอง ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานของบริษัท ไทยคาร์บอนแบลค์ จากัด (มหาชน) ปล่อยควันพิษส่ง
กลิ่นเหม็น และฝุ่นผงสีดา จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบนางกชกร อ่อนดี อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.หัวไผ่
และชาวบ้านกาลังยืนรออยู่
นางกชกร กล่าวว่า ตนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานมานาน ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลายครังแล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายไป จนทุกวันนีชาวบ้านทัง 9 หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่น
เหม็น และผงฝุ่นดามาก จนเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนไปตามๆ กัน
ด้านนางวรรัตน์ จินพละ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80/5 หมู่ 3 ต.หัวไผ่ กล่าวว่า ได้รับความเดือดร้อน
มาก ต้องปิดหน้าต่างนอนทุกวันทังที่อากาศร้อนจัด ฝุ่นผงก็ปลิวมาตกลงพืนบ้านเป็นสี ดาเลอะเทอะไปหมด
ตามพืนมีแต่คราบดา ต้องทาความสะอาดวันละหลายครัง เวลาหายใจเข้าไปก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้
ด้านนายพินิจ สุนทรชีววุฒิ ที่ปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมผู้บริหารของบริษัท ได้มาพบ
ชาวบ้าน และผู้สื่อข่าว โดยกล่าวว่า บริษัทดังกล่าวผลิตผงคาร์บอน ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตยางรถยนต์
ในกระบวนการต้องใช้กากนาตาลชนิดหนึ่งในการจับผงคาร์บอนให้เป็นก้อน แต่กากนาตาลชนิดเก่าจะมีกลิ่น
เหม็น ทางบริษัทขอเวลาอีก 15 วันในการสั่งกากนาตาลชนิดใหม่จากต่างประเทศเข้ามาใช้ โดยจะจัดส่งทาง
เรือขนส่งจึงต้องใช้เวลา
เบืองต้นทางบริษัทได้นาเครื่องมือตรวจวัดมลพิษมาตังเพื่อตรวจหามลพิษที่เกิดขึนในพืนที่ และเมื่อ 2 วัน
ก่อนขณะทาการขนย้ายถุงคาร์บอน ได้เกิดอุบัติเหตุถุงคาร์บอนตกลงมาแตก ทาให้ฝุ่นผงดาฟุ้งกระจายเป็น
จานวนมาก ทางบริษัทต้องขออภัย และจะแก้ไขให้ โดยจะพยายามเข้ามาดูแลรับเรื่องจากชาวบ้านไปพิจารณา
ให้มากขึน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่มีการพูดคุยกันอยู่นัน ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจบริษัทเป็นอย่างมาก พูดจาก
โต้เถียงกันรุนแรง และให้บริษัทรับผิดชอบ เพราะที่ผ่านมา ทางบริษัทก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
เพราะปัญหาเกิดมานานแล้ว ซึ่งเกือบจะใช้ความรุนแรงเข้าใส่กัน แต่ชาวบ้านด้วยกันห้ามไว้ก่อน
ที่มา: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2557
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บทความที่ ๔
คุณตัน ภาสกรนที

คุณตัน ภาสกรนที
กว่าคุณตันจะมาเป็นนักธุรกิจพันล้านที่ประสบความสาเร็จอย่างทุกวันนี ใครจะรู้ว่าเขาเคยเริ่มต้นการ
ทางานด้วยเงินเดือน 700 บาทมาก่อน โดยเริ่มต้นการทางานตังแต่อายุ 17 ปี หลังจากเรียนจบมศ.3 จนมา
มีธุรกิจแรกเป็นของตัวเองก็คือแผงขายหนังสือพิมพ์ คุณตันล้มลุกคลุกคลานทางานหาเลียงชีพ ทังเจ๊ง ทัง
ขาดทุน ฝนตกหนังสือพิมพ์เปียกนา เจ๊งตังแต่ก่อนเปิดร้าน แต่ก็ไม่ยอมแพ้ เริ่มใหม่และขยัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่
คุณตันเป็นเจ้าของธุรกิจได้เร็ว จนมาธุรกิจโออิชิ จากตอนแรกๆ ที่คุณตันต้องจัดการเองทุกอย่างตังแต่ซ่อม
ก๊อกนาในห้องนา ดูแลงานเบืองหลัง ใส่ขาสันเช็ดโต๊ะ จนปัจจุบันมีลูกน้องช่วยทาทุกอย่าง มีการแบ่งหน้าที่
ชัดเจน บริหารบริษัทใหญ่ๆ ได้ด้วยตัวเองคุณตันกล่าวว่าที่ประสบความสาเร็จมากถึงทุกวันนีได้ก็เพราะเป็นคน
ขยัน ไม่ยุ่งกับสิ่งไม่ดี คนเลยอยากจะช่วยเหลือ
ที่มา : takach.blogspot.com
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บทความที่ ๕
ผู้พันแซนเดอร์ส

ผู้พันแซนเดอร์ส
แซนเดอร์ส ต้องรับภาระดูแลน้องชายและน้องสาว ตังแต่อายุ 6 ขวบ หลังจากพ่อเสียชีวิต เขาต้อง
ทางานบ้านทุกอย่าง รวมถึงทาอาหารด้วย และด้วยความสามารถเขาจึงได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ทาอาหารของหมู่บ้านเมื่ออายุ 7 ขวบ เขาเลียงชีพด้วยการหางานทาไปเรื่อยๆ และตกงานติดต่อกันถึง 4 ครัง
เมื่อแต่งงานก็ถูกภรรยาทิงไป ด้วยเหตุผลว่าเธอไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่มีงานทา
แซนเดอร์สพบว่าสิ่งที่เขาทาได้ดีก็คือการทาอาหารก็เลยไปเริ่มทางานเป็นพ่อครัวที่ร้านกาแฟเล็กๆ
แห่งหนึ่งจนเกษียณอายุตอน 65 ปี
หลังการเกษียณเขารู้สึกว่าชีวิตตัวเองไร้ค่าจนอยากคิดฆ่าตัวตาย แต่แล้วก็คิดได้ว่าเขามีสิ่งที่ทาได้ดี คือ
การปรุ ง อาหาร จึ ง ได้ ก ลั บ ไปที่ บ้ า นและทอดไก่ ที่ ซื อมาด้ ว ยการปรุ ง ที่ คิ ด ค้ น ขึ นมา จนเป็ น ที่ รู้ จั ก ใน
นาม Kentucky Fried Chicken หรือ KFC นั่นเอง
ที่มา : teen.mthai.com
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ใบงานที
ใบงานที
ใบงานที
่ ๙ หน่
่ ๙่ ๙วยที
หน่หน่
่ ว2ยที
วยที่ 2่ 2
แผนการจั
แผนการจั
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ดการเรี
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เคราะห์
จรรยาบรรณและคุ
จรรยาบรรณและคุ
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ณสมบัณณ
ตสมบั
ิผสมบั
ู้ประกอบธุ
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รกิจจากข่
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ชั้น่ 1กมั่ 1ษาปี
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้ป้ประกอบธุ
ระกอบธุ
รกิจทีร่ปกิรระสบผลส
จกิทีจที่ป่ประสบผลส
ระสบผลส
าเร็จสิาเร็
่งาเร็
ทีจ่คสิจวรยึ
่งสิที่งที่คดวรยึ
่คมัวรยึ
่นต่ดอดมัจรรยาบรรณทางธุ
มั่น่นต่ต่อจรรยาบรรณทางธุ
อจรรยาบรรณทางธุ
รกิจ รควรท
กิรจกิจ ควรท
าอย่
ควรท
าาอย่
งไรบ้
าอย่าางไรบ้
างงไรบ้างาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึนไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
วิเคราะห์จรรยาบรรณและคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบทางธุรกิจจากข่าวและ
บทความ
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชันมั
กษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี
๘ คะแนน ระดับ ดีมาก
๖ คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ ๔ ขึนไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

๒ คะแนน

ระดับ ปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

๔ คะแนน ระดับ พอใช้

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชันมั
กษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
รวม
ชื่อ - สกุล
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทางานร่วมกัน
คุณภาพ
4 3 2 1 4 3 2
1
๘
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึนไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชันมั
กษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
๑. สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
๑.สรุปองค์ความรู้ธุรกิจเพื่อชีวิตได้
ด้านทักษะกระบวนการ
๑. ทักษะการสรุปความรู้
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
๑.ครูกล่าวทักทายนักเรียน
๒.ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าชั่วโมงนี้ จะเป็นชั่วโมงสรุป
องค์ความรู้เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ตั้งแต่บทเรียนแรกจนสุดท้ายว่า
นักเรียนเข้าใจอะไรบ้าง
ขั้นสอน (45 นาที)
๓. ครูใช้ชุดคาถาม ให้นักเรียนตอบ เป็นประเด็นจากบทเรียน
บทแรกจนบทเรียนสุดท้าย เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่คงทน
โดยให้นักเรียนยกมือตอบ หรือครูสุ่มถามเป็นรายบุคคล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปร่วมกัน คาถามละ 3 – 5 นาที
ดังนี้
๑) ให้นักเรียนอธิบายความหมายคาว่า “ธุรกิจ” พอเข้าใจ
๒) เพราะอะไร จึงเกิดการประกอบธุรกิจ
๓) องค์กรธุรกิจ ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทน
๔) ธุรกิจมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์
อย่างไร
๕) ธุรกิจมีบทบาทหน้าที่ในการทาประโยชน์ให้แก่เศรษฐกิจ
ของประเทศชาติอย่างไร
๖) ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑.ชุดคาถาม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
๑.การตอบคาถาม

๒๖๑
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒
เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๗) การวิเคราะห์ผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอนได้อย่างชัดเจน จะส่งผล
ต่อการประกอบธุรกิจอย่างไร
๘) ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อใครบ้าง
๙) คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจควรมีคุณสมบัติอย่างไร
บ้าง
ขั้นสรุป (10 นาที)
๔.นักเรียนสรุปประเด็นสาคัญจากการตอบคาถามลงในสมุด
บันทึก

เวลา ๑ ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๖๒
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
๑.สรุปองค์ความรู้ธุรกิจเพื่อ
ชีวิตได้

วิธีการ
๑.การซักถามจากครู

ด้านทักษะกระบวนการ
๑.ทักษะการสรุปความคิด
รวบยอด
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นใน
ในการ
   ๓.มี
ทการทำ
างาน�งาน

๑.การซักถามจากครู
1.สังเกตพฤติกรรม การมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้และ
มุ่งมั่นในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้
๑.สังเกตพฤติกรรม
รรมการ
การตอบคำ
ตอบคาถาม�ถาม
๒.ดูความถูกต้องจากการ
งจาก
การตอบคำ
ตอบคาถาม�ถาม
รรมการ
๑.สังเกตพฤติกรรม
ตอบคาถาม�ถาม
การตอบคำ
1.แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ การผ่านอยู่
ในระดับ ๒ ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังสอน
ผลการเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจ
(.....................................................)
วันที่..................เดือน..................พ.ศ..........

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
สรุปองค์ความรู้ธุรกิจเพื่อชีวิตได้
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

ระดับ ปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
ทักษะการสรุปความคิดรวบยอด
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

266

256
265

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ เรื่อง สรุปบทเรียนธุรกิจเพื่อชีวิต
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
ธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชั้นกมัษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
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๒๖๘
๒๖๘

หน่หน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรูยนรู
้ที่ 3้ที่ 3
ชื่อชืหน่
่อหน่
วยการเรี
วยการเรี
ยนรูยนรู
้เรื่อ้เรืง่อเปิง ดเปิโลกอาชี
ดโลกอาชี
พพ
รายวิ
รายวิ
ชาชการงานอาชี
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สรหั
วิสชสวิาวิชชาง23101
ง23101กลุกลุ
กลุ
่มสาระการเรี
สาระการเรี
ยนรู
นรู
้การงานอาชี
ารงานอาชี
พพและเทคโนโลยี
พและเทคโนโลยี
รายวิ
ชพาและเทคโนโลยี
การงานอาชีรหั
พรหั
า ง๒๓๑๐๑
่ม่มสาระการเรี
ยยนรู
้ก้การงานอาชี
ชั้นชัมั้นธมัยมศึ
ธยมศึ
กษาปี
กษาปี
ที่ 3ที่ 3ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ยนที
่ 1่ ปี1กปีารศึ
การศึ
กษากษา2561
2561เวลา
เวลา1414ชั่วชัโมง
่วโมง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 1.มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูยนรู
้/ตัว้/ตัชีว้ ชีัด้วัด
สาระที
สาระที
่ 4่ 4การอาชี
การอาชี
พพ
มาตรฐานการเรี
มาตรฐานการเรี
ยนรูยนรู
้ ้
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ง 4.1
ง 4.1เข้าเข้ใจาใจมีทมีักทษะที
ักษะที
่จาเป็
่จาเป็
น นมีปมีระสบการณ์
ประสบการณ์เห็นเห็แนวทางในงานอาชี
นแนวทางในงานอาชี
พ พใช้เใช้
ทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เพื่อเพืพั่อฒพันาอาชี
ฒนาอาชี
พ พมีคมีุณคธรรม
ุณธรรมและมี
และมี
เจตคติ
เจตคติ
ที่ดทีตี่ดอีตอาชี
่ออาชี
พพ
ตัวตัชีว้ ชีัด้วัด
๓ อภิอภิ
ง 4.1
ง 4.1ม.4/1
ม.4/1
ปรายการหางานด้
ปรายการหางานด้
วยวิวธยวิีทธี่หีทลากหลาย
ี่หลากหลาย
ง 4.1
ง 4.1ม.4/2
ม.4/2
วิเคราะห์
แนวทางเข้
แนวทางเข้
าสู่อาสูาชี่อพาชีพ
๓ วิเคราะห์
ง 4.1
ง 4.1ม.4/3
ม.4/3
ประเมิ
นทางเลื
นทางเลื
อกในการประกอบอาชี
อกในการประกอบอาชี
พทีพ่สทีอดคล้
่สอดคล้
องกัอบงกัความรู
บความรู
้ความถนั
้ความถนั
ดและความสนใจ
ดและความสนใจ
๓ ประเมิ
ของตนเอง
ของตนเอง
2. 2.สาระส
สาระส
าคัาคั
ญ/ความคิ
ญ/ความคิ
ดรวบยอด
ดรวบยอด
การประกอบอาชี
การประกอบอาชี
พ เพื
พ ่อเพืสร้่อาสร้งรายได้
างรายได้ในครอบครั
ในครอบครั
วในชี
วในชี
วิตวประจ
ิตประจ
าวันาวัน ต้อต้งพิองพิ
จารณาความรู
จารณาความรู
้ความสามารถ
้ความสามารถ
ความถนั
ความถนั
ดและความสนใจของตนเอง
ดและความสนใจของตนเอง
ที่จทีาเป็
่จาเป็
นต่นอต่งานที
องานที
่เลือ่เลืกอกความมั
ความมั
่นคงของสถานประกอบการ
่นคงของสถานประกอบการ
และประเมิ
และประเมิ
นน
ทางเลื
ทางเลื
อกอาชี
อกอาชี
พอย่พอย่
างมีาหงมีลัหกลัเกณฑ์
กเกณฑ์
ตลอดจนการหาต
ตลอดจนการหาต
าแหน่
าแหน่
งหรืงหรื
องานว่
องานว่
าง าจากสื
ง จากสื
่อสิ่องพิสิ่งมพิพ์มพ์และสื
และสื
่ออิ่อเล็อิกเล็ทรอนิ
กทรอนิ
กส์กส์
อย่อย่
างถูากงถูวิกธี วิธจะท
ี จะท
าให้าให้
เกิดเกิความมั
ดความมั
่นคงของอาชี
่นคงของอาชี
พและมี
พและมี
ความสุ
ความสุ
ขในการท
ขในการท
างาน
างาน
3. 3.สาระการเรี
สาระการเรี
ยนรูยนรู
้ ้
ด้าด้นความรู
านความรู
้ ้
1. 1.ความหมายและประเภทของอาชี
ความหมายและประเภทของอาชี
พพ
2. 2.การวิ
การวิ
เคราะห์
เคราะห์
แนวทางเข้
แนวทางเข้
าสู่อาสูาชี่อพาชีพ
๓. ๓.การประเมิ
การประเมิ
นทางเลื
นทางเลื
อกอาชี
อกอาชี
พพ
4. 4.
การหางานหรื
การหางานหรื
อตอาแหน่
ตาแหน่
งทีง่วที่าง่ว่าง
ด้าด้นทัานทั
กษะ/กระบวนการ
กษะ/กระบวนการ
1.ทั1.ทั
กษะการสื
กษะการสื
บค้บนค้ข้นอข้มูอลมูล
2.ทั2.ทั
กษะการท
กษะการท
างานร่
างานร่
วมกัวมกั
นน
4.ทั4.ทั
กษะการน
กษะการน
าเสนองาน
าเสนองาน
ด้าด้นเจตคติ
านเจตคติ
1. 1.
มีเจตคติ
มีเจตคติ
ที่ดทีตี่ดอีตอาชี
่ออาชี
พพ
2. 2.
ทางานอย่
ทางานอย่
างมีาคงมีวามสุ
ความสุ
ข และใช้
ข และใช้
ทรัทพรัยากรในการท
พยากรในการท
างานอย่
างานอย่
างคุา้มงคุค่้มาค่า

259
268
268
๒๖๙
๒๖๙
4.4.สมรรถนะส
สมรรถนะสาคัาคัญญของผู
ของผู้เรี้เรียยนน
1.1.ความสามารถในการคิ
ความสามารถในการคิดด
2.2.ความสามารถในการแก้
ความสามารถในการแก้ปปัญัญหาหา
3.3.ความสามารถในการสื
ความสามารถในการสื่อ่อสาร
สาร
4.4.ความสามารถในการใช้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
5.5.ความสามารถในการใช้
ความสามารถในการใช้ททักักษะชี
ษะชีววิติต
5.5.คุคุณณลัลักกษณะอั
ษณะอันนพึพึงงประสงค์
ประสงค์
1.1.มีมีววินินัยัย
2.2.ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้
3.3.มุมุ่งมั่งมั่น่นในการท
ในการทางาน
างาน
6.6.การประเมิ
การประเมินนผลรวบยอด
ผลรวบยอด
ชิชิ้น้นงานหรื
งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน
- -แฟ้
แฟ้มมสะสมงานทางเลื
สะสมงานทางเลืออกอาชี
กอาชีพพ
เกณฑ์กการประเมิ
ารประเมินนผลชิ
ผลชิ้น้นงานหรื
งานหรืออภาระงาน
ภาระงาน
เกณฑ์
ประเด็นนการประเมิ
การประเมินน
ประเด็
44(ดี(ดีมมาก)
าก)
การอภิ
การอภิปปราย
ราย

ระดั
ระดับบคุคุณณภาพ
ภาพ

33(ดี(ดี) )
เกณฑ์
เกณฑ์ปประเมิ
ระเมินนด้ด้าานความรู
นความรู้ ้
อภิ
อภิปปรายเรื
รายเรื่อ่องอาชี
งอาชีพพ
อภิ
อภิปปรายเรื
รายเรื่อ่องอาชี
งอาชีพพ
ทีที่ห่หลากหลายการ
ลากหลายการ
ทีที่ห่หลากหลายการ
ลากหลายการ
วิวิเคราะห์
เคราะห์แแนวทาง
นวทาง
วิวิเคราะห์
เคราะห์แแนวทาง
นวทาง
เข้เข้าาสูสู่อ่อาชีาชีพพและการ
และการ
เข้เข้าาสูสู่อ่อาชีาชีพพและการ
และการ
เลืเลืออกอาชี
กอาชีพพได้ได้ถถูกูกต้ต้อองง เลืเลืออกอาชี
กอาชีพพได้ได้ถถูกูกต้ต้อองง
ครบถ้
ครบถ้ววนสมบู
นสมบูรรณ์ณ์

22(พอใช้
(พอใช้) )

อภิ
อภิปปรายเรื
รายเรื่อ่องอาชี
งอาชีพพ
ทีที่ห่หลากหลายการ
ลากหลายการ
วิวิเคราะห์
เคราะห์แแนวทาง
นวทาง
เข้เข้าาสูสู่อ่อาชีาชีพพและการ
และการ
เลืเลืออกอาชี
กอาชีพพได้ได้

เกณฑ์
เกณฑ์ปประเมิ
ระเมินนด้ด้าานทั
นทักกษะกระบวนการ
ษะกระบวนการ
1.1.ทัทักกษะการศึ
ษะการศึกกษาษา สืสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลได้ได้ตตรงรง
สืสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลได้ได้ตตรงรง
สืสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลได้ได้ตตรงรง
และสื
และสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลล
ประเด็
ประเด็นนตามที
ตามที่ก่กาหนด
าหนด ประเด็
ประเด็นนตามที
ตามที่ก่กาหนด
าหนด ประเด็
ประเด็นนตามที
ตามที่ก่กาหนด
าหนด
เนืเนื้อ้อหาถู
หาถูกกต้ต้อองและ
งและ
เนืเนื้อ้อหาถู
หาถูกกต้ต้อองและ
งและ
เนืเนื้อ้อหาถู
หาถูกกต้ต้อองแต่
งแต่ไม่ไม่
ครบถ้
ครบถ้ววนนมีมีแแหล่
หล่งอ้งอ้าางอิงอิงง ครบถ้
ครบถ้ววนนมีมีแแหล่
หล่งอ้งอ้าางอิงอิงง ครบถ้
ครบถ้ววนนมีมีแแหล่
หล่งง
๓๓แหล่
แหล่งง
2แหล่
2แหล่งง
อ้อ้าางอิงอิงง11แหล่
แหล่งง
2.ทักกษะกระบวนการ
ษะกระบวนการ มีมีกการปฏิ
ารปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
2.ทั
มีมีกการปฏิ
ารปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
มีมีกการปฏิ
ารปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
างานร่ววมกัมกันน
บทบาทหน้าาทีที่ ตนเอง
่ ตนเอง บทบาทหน้
ททางานร่
บทบาทหน้
บทบาทหน้าาทีที่ ตนเอง
่ ตนเอง บทบาทหน้
บทบาทหน้าาทีที่ ตนเอง
่ ตนเอง
และปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
และปฏิ
และปฏิ
และปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
และปฏิ
และปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
ตกลงของกลุ่ม่มได้ได้
ข้ข้ออตกลงของกลุ
ข้ข้ออตกลงของกลุ
ตกลงของกลุ่ม่มได้ได้
ข้ข้ออตกลงของกลุ
ตกลงของกลุ่ม่มได้ได้
งครบถ้ววนน อย่อย่าางถูงถูกกต้ต้อองครบถ้
อย่อย่าางถูงถูกกต้ต้อองครบถ้
งครบถ้ววนน อย่อย่าางถูงถูกกต้ต้อองง
สมบู
สมบูรรณ์ณ์แและมี
ละมีคคุณุณธรรม
ธรรม

1(ปรั
1(ปรับบปรุปรุง)ง)
อภิ
อภิปปรายเรื
รายเรื่อ่องอาชี
งอาชีพพ
ทีที่ห่หลากหลายการ
ลากหลายการ
วิวิเคราะห์
เคราะห์แแนวทาง
นวทาง
เข้เข้าาสูสู่อ่อาชีาชีพพและการ
และการ
เลืเลืออกอาชี
กอาชีพพได้ได้แแต่ต่ไม่ไม่ถถูกูก

สืสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลไม่ไม่ตตรงรง
ประเด็
ประเด็นนไม่ไม่ถถูกูกต้ต้อองและ
งและ
ไม่ไม่คครบถ้
รบถ้ววนน
ไม่ไม่รระบุะบุแแหล่
หล่งอ้งอ้าางอิงอิงง
มีมีกการปฏิ
ารปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
บทบาทหน้
บทบาทหน้าาทีที่ ตนเอง
่ ตนเอง
และปฏิ
และปฏิบบัตัติงานตาม
ิงานตาม
ข้ข้ออตกลงของกลุ
ตกลงของกลุ่ม่มได้ได้
บางอย่
บางอย่าางง
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๒๗๐
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
3.ทักษะการนาเสนอ นาเสนอแนวทางเลือก
ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้
ความถนัดและความ
สนใจของตนเองได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุก
ประเด็น
1. ความสามารถใน
การคิด

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
นาเสนอแนวทางเลือก
ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้
ความถนัดและความ
สนใจของตนเองได้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2 (พอใช้)
นาเสนอแนวทางเลือก
ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้
ความถนัดและความ
สนใจของตนเองได้

1(ปรับปรุง)
นาเสนอแนวทางเลือก
ประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้
ความถนัดและความ
สนใจของตนเองได้แต่
ไม่ถูกต้อง

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ ตาม
ประเด็นที่ได้รับ
มอบหมายได้

สามารถแก้ปัญหาและ สามารถแก้ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นในระหว่างการ
ในระหว่างการทางานได้ ทางานได้บางอย่าง

มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ ตาม
ประเด็นที่ได้รับ
มอบหมายแต่ไม่
ถูกต้อง
สามารถแก้ปัญหา
เกิดขึ้นในระหว่างการ
ทางานได้น้อยมาก

ใช้ภาษาถ่ายความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก
ทัศนะและประสบการณ์
เกี่ยวกับอาชีพ ได้
ครอบคลุมประเด็นที่
ได้รับมอบหมาย

ใช้ภาษาถ่ายความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก
ทัศนะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
อาชีพ ได้

ใช้ภาษาถ่ายความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก
ทัศนะและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
อาชีพ ได้แต่ไม่ชัดเจน

สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นและการ
นาเสนอข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม มี
ความสร้างสรรค์

สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นและการ
นาเสนอข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม

สามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสืบค้นและการ
นาเสนอข้อมูลได้ เป็น
บางครั้ง

เกณฑ์ประเมินด้านสมรรถนะ
มีความสามารถในการคิด มีความสามารถในการ
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่ คิดวิเคราะห์แนวทางเข้า
อาชีพ ตามประเด็นที่
สู่อาชีพ ตามประเด็นที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
ได้รับมอบหมายอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง

2. ทักษะการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาและ
ในการทางาน
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างการทางานได้
ประยุกต์ความรู้มาใช้ใน
การแก้ปัญหา
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
3.ความสามารถในการ ใช้ภาษาถ่ายความรู้ความ
เข้าใจ ความรู้สึก ทัศนะ
สื่อสาร
และประสบการณ์
เกี่ยวกับอาชีพ ได้
ครอบคลุมประเด็นที่
ได้รับมอบหมายถูกต้อง
ครบถ้วนทุกประเด็น
4. ความสามารถใน
สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การใช้เทคโนโลยี
การสืบค้นและการ
นาเสนอข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม มี
ความสร้างสรรค์ และใช้
อย่างมีคุณธรรม
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๒๗๑
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ระดับคุณภาพ
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)
3 (ดี)
2 (พอใช้)
สามารถอธิบายเชื่อมโยง สามารถอธิบายเชื่อมโยง สามารถอธิบาย
5. ความสามารถใน
อาชีพที่อยู่ใน
การใช้ทักษะชีวิต
อาชีพที่อยู่ใน
เชื่อมโยงอาชีพที่อยู่ใน
ชีวิตประจาวัน ได้อย่าง ชีวิตประจาวัน ได้อย่าง ชีวิตประจาวัน ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตาม
ถูกต้องเหมาะสมตาม
ถูกต้อง
ประเด็นที่มอบหมายได้ ประเด็นที่มอบหมายได้
ครบถ้วนสมบูรณ์
เกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะ
1. การมีวินัย
ปฏิบัติตามข้อตกลงของ ปฏิบัติตามข้อตกลงของ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของของกลุ่ม
ของกลุ่ม ส่งงานตรงเวลา ของกลุ่ม
ส่งงานตรงเวลา
รัส่บงงานตรงเวลา
ผิดชอบงานที่ได้รับ ส่งงานตรงเวลา
รับผิดชอบงานที่ไ�ด้เร็รับจ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายงานสำ
มอบหมาย
มอบหมาย
ถูมอบหมาย
กต้อง ครบถ้วน
งานสาเร็จถูกต้อง
งานสาเร็จถูกต้อง
สมบู
รณ์
ครบถ้วนสมบูรณ์
1. ศึกษาค้นคว้าหา
2.การใฝ่เรียนรู้
1. ศึกษาค้นคว้าหา
1. ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
ความรู้จากหนังสือ
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
2. บันทึกความรู้
2. บันทึกความรู้
2. บันทึกความรู้
วิเคราะห์ตรวจสอบ จาก วิเคราะห์ตรวจสอบ จาก วิเคราะห์ตรวจสอบ
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ จากสิ่งที่เรียนรู้
ความรู้
ความรู้
3. แลกเปลี่ยนความรู้
ด้วยวิธีการต่าง ๆ และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. มีความมุ่งมั่นในการ ทางานที่ได้รับมอบหมาย ทางานที่ได้รับมอบหมาย ทางานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตาม
เสร็จตามกาหนดเวลา
ทางาน
เสร็จตามกาหนดเวลา
กาหนดเวลา เป็น
ผลงานมีความถูกต้อง
ผลงานมีความถูกต้อง
บางส่วนผลงานมีความ
เรียบร้อย
ละเอียด ประณีต
ถูกต้อง เรียบร้อยเป็น
เรียบร้อย
บางรายการ

1(ปรับปรุง)
สามารถอธิบาย
เชื่อมโยงอาชีพที่อยู่ใน
ชีวิตประจาวัน ได้แต่
ไม่ถูกต้อง

ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของของกลุ่ม
ส่งงานไม่ตรงเวลา
ไม่รับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมาย
1.ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี
2.ไม่บันทึกความรู้
วิเคราะห์ตรวจสอบ
จากสิ่งที่เรียนรู้

ทางานที่ได้รับ
มอบหมายไม่เสร็จตาม
กาหนดเวลา ผลงาน
ไม่มีความเรียบร้อย
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๒๗๒
เกณฑ์การประเมินผลชิ้นงานหรือภาระงาน
ประเด็นการประเมิน
4 (ดีมาก)

ระดับคุณภาพ

3 (ดี)
2 (พอใช้)
เกณฑ์ประเมินผลงานรวบยอด
แฟ้มสะสมงานผลงาน แฟ้มสะสมงานมี
แฟ้มสะสมงานมี
แฟ้มสะสมงานมี
เรื่อง แนวทางเลือก องค์ประกอบด้านการ
องค์ประกอบด้านการ
องค์ประกอบด้านการ
การประเมิ
คลิกภาพ ประเมิ
การประเมิ
คลิกภาพ การประเมิ
ลิกภาพ
อาชีพ
ประเมินบุคนลิบุกภาพ
นบุคนลิกบุภาพ
ประเมินบุคนลิบุกคภาพ
ความสามารถ ความถนัด ความสามารถ ความถนัด ความสามารถ ความ
ของตนเอง
ของตนเอง
ถนัด ของตนเอง
มีการวางแผน และ
มีการวางแผน และ
มีการวางแผน และ
ตัดสินในเลือกศึกษาต่อ ตัดสินในเลือกศึกษาต่อ ตัดสินในเลือกศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
และประกอบอาชีพ
และประกอบอาชีพ
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง
เกณฑ์การตัดสิน หน่วยการเรียนรู้
ร้อยละ 90 - 100
หมายถึง
ดีมาก
ร้อยละ 70 – 89
หมายถึง
ดี
ร้อยละ 50-69
หมายถึง
พอใช้
ร้อยละ 1 – 49
หมายถึง
ปรับปรุง
เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพ พอใช้ ขึ้นไป

1(ปรับปรุง)

แฟ้มสะสมงานมี
สะสมงานไม่ไม่มมี ี

องค์ประกอบด้านการ
การประเมิ
ลิกภาพ
ประเมินบุคนลิบุกคภาพ
ความสามารถ ความ
ถนัด ของตนเอง
มีการวางแผน และ
ตัดสินในเลือกศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ
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แบบบันทึกการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
ชื่อ........................................................................ชั้น................ห้อง............./.................เลขที่............................
หน่วยการเรียนรู้ที่......................................................เรื่อง...................................................................................
สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้ได้
อย่างไร
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
……………………………………….
………………………………………

สิ่งที่ชอบจากที่ได้เรียนรู้แล้ว
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..
……………………………………….

สิ่งที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มและ
เป็นปัญหาอุปสรรค
…………………………………………
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
…………………………………………
……………………………………….
……………………………………….

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขอบเขตของเนื้อหา
ขั้นนา (5 นาที)
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของอาชีพ
- ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่ วกับอาชีพที่รู้จัก โดยใช้คาถาม เพื่อ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
เชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ
อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประเภทของ
และประเภทอาชีพ
อาชีพได้
ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งนักเรียนตามความเหมาะสม เพื่อค้นหาคาตอบ
ด้านทักษะกระบวนการ
1. สืบค้นข้อมูล ความหมาย และประเภทของอาชีพ ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของอาชีพ
2.ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
- ครูแจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และ
ประเภทอาชีพ
ด้านคุณลักษณะ
- นักเรียนนาความรู้ได้จากการสืบค้นข้อมูล เตรียมจัดทา
1. มีวินัย
แผนภาพความคิด (Mind Map) ประเภทของอาชีพนาเสนอ
2.ใฝ่เรียนรู้
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
ขั้นสรุป (10 นาที)
- นักเรียนสรุปข้อมูลความรู้เรื่อง ประเภทอาชีพ
- ครูสรุปเพิ่มเติมและนัดหมายให้นักเรียนเตรียมจัดทาแผนภาพ
ความคิด (Mind Map) ประเภทของอาชีพในชั่วโมงต่อไป
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย
ความสาคัญ และประเภทอาชีพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1.สืบค้นข้อมูล เรื่อง ความหมาย
ความสาคัญ และประเภทอาชีพ
2.นาเสนอแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๒๗๔

264
273

275
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายความหมาย
ความสาคัญและประเภท
ของอาชีพได้

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ตรวจผลงาน
1. สืบค้นข้อมูล
2.สังเกตพฤติกรรมการ
ความหมาย และประเภทของ การทำ
ทางานร่
วมกัวนมกัน
�งานร่
อาชีพ

1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
งาน
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป

2.ทักษะการทางานเป็น
กลุ่ม

2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

สังเกตพฤติกรรม
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทอาชีพ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประเภทอาชีพได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อาชีพ หมายถึง การทากิจกรรม การทางาน การประกอบการที่ไม่เป็นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบ
แทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แตกต่างกันไป บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้
ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะนาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิต และสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ
ความจาเป็นของการประกอบอาชีพมีดังนี้
1.เพื่อตนเอง การประกอบอาชีพทาให้มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยในชีวิต
2.เพื่อครอบครัว ทาให้สมาชิกของครอบครัวได้รับการเลี้ยงดูทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพื่อชุมชน ถ้าสมาชิกในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ดีจะส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีขึ้น อยู่ดีกินดี
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาตนเองได้
4.เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชากรของประเทศมีการประกอบอาชีพที่ดี มีรายได้ดี ทาให้มีรายได้ที่เสีย
ภาษีให้กับรัฐบาลมีรายได้ไปใช้บริหารประเทศต่อไป
ความสาคัญของอาชีพ
อาชีพมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนี้
1.สร้างรายได้ อาชีพช่วยให้มนุษย์ดารงชีวิตอยู่ได้เพราะอาชีพก่อให้เกิดรายได้สาหรับนามาใช้จ่าย
ในชีวิตประจาวัน เช่นจ่ายค่าอาหาร ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่ายารักษาโรค ค่าที่อยู่อาศัย
2.สร้างความสัมพันธ์ในสังคม อาชีพเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนซื้อ-ขายสินค้าและบริการในสังคมคนใน
สังคมจึงเกิดความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะผู้ซื้อ-ผู้ขายซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกันในเรื่องอาชีพ
3.สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ อาชีพช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากมีการหมุนเวียน
ของเงินสินค้าและบริการต่าง ๆในระบบการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการรวมถึงภาษีเงินได้ที่ผู้ประกอบ
อาชีพรายบุคคลและบริษัทต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะได้จัดสรรเงินนี้มาสร้างสาธารณูปโภคที่จาเป็นต่อ
ประชากร เช่น ถนน สะพาน ถนน โรงพยาบาล น้าประปา โทรศัพท์
งานอาชีพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1.อาชีพรับจ้าง
2.อาชีพอิสระ
อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่มีเจ้าของกิจการและมีผู้รับจ้างทางานให้ และได้รับค่าตอบแทนเป็น
ค่าจ้างและเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า
“นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง” บุคคลอีกฝ่าย เรียกว่า “ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง อาชีพรับจ้างแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอาชีพรับจ้างที่มีฝีมือ หรือ อาชีพที่ใช้ทักษะ คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความรู้ในวิชาชีพ มี
ความสามารถเฉพาะด้าน มีทักษะและประสบการณ์ หรือลูกจ้างที่ใช้กาลังความคิดในการสร้างสรรค์งาน
การจัดการ และการบริหารงาน ตัวอย่างกลุ่มอาชีพรับจ้างที่มีฝีมือ หรือ อาชีพที่ใช้ทักษะ ได้แก่
อาชีพรับราชการ เช่น แพทย์ ครู ตารวจ ทหาร พยาบาล
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อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์
อาชีพพนักงานบริษัท เช่น พนักงานบริษัทสานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด พนักงานบริษัทเจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น
2.กลุ่มอาชีพรับจ้างที่ไร้ฝีมือหรืออาชีพที่ไม่ใช้ทักษะ คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีความรู้ในวิชาชีพ
หรือขาดทักษะในอาชีพนั้น ๆ ส่วนใหญ่มักทางานโดยใช้กาลังแรงกายเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่
อาชีพที่ทางานเป็นกลุ่ม เช่น กรรมกรก่อสร้าง พนักงานบริการอาหาร เป็นต้น
อาชีพที่ทางานคนเดียว เช่น พนักงานทาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างร้านขาย
สินค้าทั่วไป เป็นต้น
ลักษณะงานอาชีพรับจ้าง แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้
1.อาชีพรับราชการ เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ข้าราชการจะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากภาษีเงินได้ที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนที่ประกอบอาชีพมีรายได้ มีระยะเวลา
ในการทางานที่แน่นอน โดยทางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มทางานตั้งแต่
เวลา 08.00-16.00 น. หรือ 08.30-16.30 น. เป็นต้น
การประกอบอาชีพรับราชการจะมีการสอบคัดเลือกบุคคลก่อนที่จะเข้าไปทางาน และสอบสัมภาษณ์เพื่อ
ดูความสามารถและทัศนคติเกี่ยวกับงาน เมื่อสอบคัดเลือกผ่านจึงจะได้เข้าไปทางานในตาแหน่งนั้น ๆ อาชีพรั บ
ราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง โดยมีการเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี
เมื่อครบเกษียณอายุราชการยังได้รับเงินบาเหน็จหรือบานาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต
2.อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้ าของหรือถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ
50 พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน มีระยะเวลา
ในการทางานที่แน่นอน โดยทางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มทางานตั้งแต่
เวลา 08.00-16.00 น. หรือ 08.30-16.30 น. หรือ 09.00-17.00 น. มีการสอบคัดเลือกเข้าไปทางาน
เหมือนข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง โดยมีการเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนขั้น
เงินเดือนทุกปี มีเงินช่วยเหลือ และสวัสดิการแก่พนักงาน เมื่อครบเกษียณอายุราชการยัง ได้รับเงินบาเหน็จหรือ
บานาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต เช่นกันกับราชการ
3.อาชี พ พนั ก งานบริ ษั ท เป็ น กลุ่ ม อาชี พ ที่ท างานภายใต้ บ ริ ษั ท ที่ ต นปฏิ บั ติ ง าน พนัก งานจะได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากการทางานเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างซึ่งได้จากผลกาไรจากการประกอบการของบริษัทเหล่านั้น
หยุดงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือบางบริษัทหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ เริ่มทางานเวลา 08.00-17.00 น. หรือ
08.30-17.30 น. หรือ 09.00-18.00 น. มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานโดยการทาแบบทดสอบและการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อดูความสามารถและทัศนคติเกี่ยวกับงาน ถ้าเข้าทางานในบริษัทที่มีความมั่นคงและมีการบริหาร
จัดการที่ดี พนักงานอาจมีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนตาแหน่ง งาน และยังมีเงินช่วยเหลือ มีสวัสดิการแก่
พนักงานด้วย ถ้าบริษัทที่ไม่มีความมั่นคงอาจถูกเลิกจ้างได้
4.อาชีพที่ทางานเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้างซึ่งทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น
กรรมกรก่อสร้าง พนักงานบริการอาหาร โดยมีลักษณะเวลาในการทางานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างในแต่ละ
อาชีพ อาชีพรับจ้างที่ทางานเป็นกลุ่มจะต้องไปสมัครงานกับผู้ว่าจ้างโดยตรง โดยสามารถหาข้อมูลการรับสมัคร
งานตามหนังสือพิมพ์หรือป้ายประกาศต่าง ๆ การขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นหรือเงินสวัสดิการต่าง ๆจะขึ้น
ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร
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5.อาชีพรับจ้างที่ทางานคนเดียว เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางานตามคาสั่งผู้ว่าจ้าง เช่น พนักงานทาความ
สะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างร้านค้าทั่วไป เวลาในการทางานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเช่น
08.00-17.00 น. หรือ 10.00-22.00 น. หรือ 24.00-08.00 น. เป็นต้น การขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อน
ขั้นหรือเงินสวัสดิการต่าง ๆจะขึ้นตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร โดยพิจารณาจาก ความขยัน ความรับผิดชอบ และ
ความมีระเบียบวินัยในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง
1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้
1.1 แพทย์ เป็ น อาชีพที่มีความรั บ ผิ ดชอบสู ง มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน
เพราะต้องรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ให้หายเป็นปกติ จะต้องมีความรู้และทักษะในการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
ยารักษาโรค การสังเกต การตัดสินใจ และการใช้เครื่ องมือในการรักษาโรค ผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ได้
ต้องจบการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เช่น อายุรแพทย์ สูตินารีแพทย์ จักษุแพทย์
ทันตแพทย์ และต้องมีใบประกอบโรคศิลปะด้วย
1.2 ครู เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เพราะต้ องอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ และประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี ผู้ประกอบอาชีพครูจะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร
การศึกกษาและสาระการเรี
ดสิดนสิใจและแก้
ปัญปหาั ญ หา
ทักษะการสื
่อสาร่ อ สาร
และทั
กษะการ
ษาและสาระการเรียยนรูนรู้ต้่ตาง่างๆ ๆมีทมีักทษะในการตั
ัก ษะในการตั
นใจและแก้
ทั ก ษะการสื
และทั
ก ษะ
้ที่จะประกอบอาชี
้องจบการศึ
กษาสาขาครุ
ศาสตร์
กษาศาสตร์บัณบัณฑิตฑิตหรืหรือสาขาที
อสาขา่
จัการจั
ดการดการ
ผู้ที่จผูะประกอบอาชี
พเป็พนเป็ครูนไครู
ด้ตไ้อด้ตงจบการศึ
กษาสาขาครุ
ศาสตร์
บัณบฑิัณตฑิตศึกศึษาศาสตร์
ที่เ่ยกีวข้
่ยวข้องกั
องกับครู
บครูและต้
และต้องมี
องมีใบประกอบวิ
ใบประกอบวิชาชี
ชาชีพครู
พครูด้วดย้วย
เกี
1.3 ต ารวจ เป็ น อาชี พ ที่ มี ค วามอดทน ขยั น รั บ ผิ ด ชอบสู ง เพราะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านภายใต้
กฎหมายที่เคร่งครัด คอยดูแลอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อมีเรื่องเดื อดร้อน ตารวจต้องมีความรู้ในเรื่อง
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่าง ๆ มีทักษะในการสังเกต การทางานตามกระบวนการต่าง ๆและการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา ผู้ที่จะประกอบอาชีพตารวจควรจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเลือกศึกษาต่อใน
โรงเรียนนายร้อยตารวจ หรือจบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายสิบ หรือจบ
การศึกษาด้านนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นตารวจในหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร
1.4 ทหาร เป็นอาชีพที่มีความเป็นระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง เพราะ
มีห น้ าที่รั กษาความมั่น คงของประเทศ ทหารจะต้อ งมีค วามรู้ด้า นสั ง คมศาสตร์ ภู มิศาสตร์ ประวั ติศาสตร์
รัฐศาสตร์และการปกครอง มีทักษะในการจัดการ ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้
อาวุธและเครื่องมือทางทหาร ผู้ที่จะประกอบอาชีพทหารสามารถสมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หรือจบการศึกษา
จากโรงเรียนเตรียมทหาร จากนั้นเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ทหารอากาศ หรือทหารเรือ
1.5 พยาบาล เป็นอาชีพที่มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอีย ดรอบคอบ และมี
ความอดทนสูง เพราะทางานเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พยาบาลต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย
วิธีการรักษาโรคเบื้องต้น การสังเกต การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่จะประกอบอาชีพ
พยาบาลควรจบการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิด
สอนคณะพยาบาล หรือสมัครเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดของทหาร เช่น พยาบาลทหารอากาศ พยาบาล
ทหารบก พยาบาลทหารเรือ
2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบ มี
ความรู้ในวิชาชีพ มีความสามารถเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการ
จัดการและการบริหารงาน เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า
การติ ด ตั้ ง เสาไฟฟ้ า การจั ด เก็ บ ค่ า ไฟฟ้ า เป็ น ต้ น ผู้ ที่ ป ระกอบอาชี พ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต้ อ งมี ค วามรู้ ขั้ น ต่ าระดั บ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ตามตาแหน่งงานที่รับสมัคร
3.คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ ขยัน มีระเบียบวินัย
ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท มีความรู้ในตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ มีความสามารถเฉพาะด้าน
มีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะขบวนการทางาน และทักษะการจัดการ เช่นพนักงานบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการตลาด เป็นต้น ผู้ที่ประกอบ
อาชีพรัฐวิสาหกิจต้องมีความรู้ขั้นต่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอกตามตาแหน่งงานที่รับสมัคร
ประเภทอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1.ด้านอุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม จาแนกตามลักษณะของการดาเนินการได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรือน
2) การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก
3) การผลิตสินค้าที่ผู้ว่าจ้างนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาให้
4) การรับช่วงงานบางขั้นตอนของการผลิตมาดาเนินการ
2.ด้านเกษตรกรรม จาแนกตามลักษณะการดาเนินงานเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1) เลี้ยงสัตว์
2) ทาไร่ ทาสวน
3) ทานา
3.ด้านพาณิชยกรรมและบริการ จาแนกตามลักษณะการดาเนินการเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ค้าขายสินค้า
2) บริการ
3) เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย
อ้างอิง http://arts.kmutt.ac.th
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การงานอาชี
และเทคโนโลยี
พและเทคโนโลยี
ง23101
รหัส ง23101
ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธชัยมศึ
้นกมัษาปี
ธกยมศึ
ษาปี
ี่ 3 ที่ 3
คาชี้แคจงาชี:้แให้
จงน:ักให้
เรียนนศึ
ักเรีกยษาใบความรู
นศึกษาใบความรู
้ที่ ๑ เรื้ที่ อ๑ง เรื่อง เรื
ความหมาย
่อง ความหมาย
ความสความส
าคัญ าคั
และประเภทอาชี
ญ และประเภทอาชี
พ พ
และสืและสื
บค้น บข้ค้อนมูลข้เพิอมู่มลเติเพิม่มนเติาเสนอแลกเปลี
ม นาเสนอแลกเปลี
่ยนกับ่ยเพื
นกั่อบนในกลุ
เพื่อนในกลุ
่ม และครู
่ม และครู
เพื่อนเพื
าไปเขี
่อนาไปเขี
ยนสรุยปนสรุ
แผนภาพความคิ
ปแผนภาพความคิ
ด ด
ประเภทของอาชี
ประเภทของอาชี
พ พ

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับ ดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

คะแนน
รวม
4

1 คะแนน

ระดับ ปรับปรุง

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับ พอใช้

รายการประเมิน
การอธิบายความรู้
4 3 2 1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรีหน่ยนรู
้ที่ ๑ เปิยดนรูโลกอาชี
พ   แผนการจั
ดการเรีดยการเรี
นรู้ที่ ย๑นรูเรื้ท่อี่ ง1ความหมาย
ความสำ�คัความส
ญ และประเภทของอาชี
พ
วยการเรี
้ที่ สู่โลกอาชี
พ แผนการจั
เรื่อง ความหมาย
าคัญ และประเภทของอาชี
พ
รหัสวิชา ง๒๓๑๐๑
ยมศึกษาปีที่ ๓ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
รหัสวิชัช้นามัธง23101
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
คะแนน ระดับ
ทักษะ
ทักษะการ
รวม คุณภาพ
กระบวนการ
สืบค้น
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1
8

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๑ ้ทเปิี่ สูด่โโลกอาชี
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-3 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
การใฝ่เรียนรู้

คะแนน ระดับ
สรุปผล
รวม คุณภาพ ผ่าน
การมีวินัย
ความมุ่งมั่น
ไม่
ทางาน
ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๑นรูเปิ
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธี่ยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
๓ กษาปีที่ 3
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
ประเภทของอาชีพ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
อธิบายประเภทของอาชีพได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการนาเสนอ
2.ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ประเภทอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
- ครูเปิดคลิป VDO ประเภทอาชี
อาชีพต่ต่าางงๆๆเพืเพื่อ่อโยงเข้
โยงเข้าาสูสู่บ่บทเรี
ทเรียยนน
จากแผนที่ 1 นักเรียนเกีย่ วกับอาชีพที่นักเรียน ได้สรุปไว้ในแผน
ที 1 โดยใช้คาถาม เพื่อเชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ประเภทอาชีพ
ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งนักเรียนเป็
นกลุ่มตามความเหมาะสม
ักเรียนศึ่ยนกษา
นตามความเหมาะสม
นาข้อมูลให้
ที่แนลกเปลี
ใบความรู
้ที่ ๑ เรื่องความหมาย
ความสำ
�คัญ และประเภทพ นามา
เกี่ยวกับ ความหมาย
ความสาคัญ
และประเภทของอาชี
ของอาชี
พ
จัดทาแผนภาพความคิ
ด สรุปเป็นชิ้นงาน ประเภทของอาชีพ
- ครูแจกใบงานที่ ๒1 เรืเรื่อ่องง การนำ
เสนอประเภทอาชีพเป็น
การน�าเสนอประเภทอาชี
แผนภาพความคิดและให้นักเรียนนำ�มาจัดทำ�แผนภาพความคิด
สรุ
เป็ปนชิ้นงาน ประเภทของอาชีพ
ขั้นปสรุ
- นักเรียนนาสรุป ประเภทของอาชีพเป็นแผนภาพความคิด
(Mind Map) นาเสนอแลกเปลี่ยนชั้นเรียน
- ครูสรุปเพิ่มเติม และช่วยกันสรุปการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงอย่างไร

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 1๒ เรื่อง ความหมาย
ความสาคัญ ประเภทอาชีพ
ใบงานที่ 2 การนาเสนอประเภทอาชีพเป็น
แผนภาพความคิด
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. แผนภาพ ความหมาย ความสาคัญ
และประเภทอาชีพ
2.นาเสนอแลกเปลี่ยนในกลุ่มแผนภาพ
ประเภทอาชีพ

๒๘๕
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายประเภท
ของอาชีพได้

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการนาเสนอ
2.ทักษะการทางานเป็น
กลุ่ม

1. การนาเสนอ
2. สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานร่วมกัน

1. แบบบันทึกการสังเกต -ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ขึ้นไป
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

สังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป

2.แบบสังเกตพฤติกรรม
การทางานร่วมกัน
ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

278
288 287

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทอาชีพ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ อธิบายประเภทอาชีพได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

งานอาชีพแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1.อาชีพรับจ้าง
2.อาชีพอิสระ
อาชีพรับจ้าง หมายถึง อาชีพที่มีเจ้าของกิจการและมีผู้รับจ้างทางานให้ และได้รบั ค่าตอบแทนเป็น
ค่าจ้างและเงินเดือน อาชีพรับจ้างประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย ซึ่งได้ตกลงว่าจ้างกัน บุคคลฝ่ายแรกเรียกว่า “นายจ้าง
หรือผู้ว่าจ้าง” บุคคลอีกฝ่าย เรียกว่า “ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง อาชีพรับจ้างแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่ ม อาชี พรับ จ้า งที่ มีฝีมือ หรือ อาชี พที่ ใ ช้ทั ก ษะ คือ กลุ่ ม ผู้ ประกอบอาชี พ ที่มี ความรู้ในวิ ชาชี พ มี
ความสามารถเฉพาะด้าน มีทักษะและประสบการณ์ หรือลูกจ้างที่ใช้กาลังความคิดในการสร้างสรรค์งาน
การจัดการ และการบริหารงาน ตัวอย่างกลุ่มอาชีพรับจ้างที่มีฝีมือ หรือ อาชีพที่ใช้ทักษะ ได้แก่
อาชีพรับราชการ เช่น แพทย์ ครู ตารวจ ทหาร พยาบาล
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
การสื่อสารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์
อาชีพพนักงานบริษัท เช่น พนักงานบริษัทสานักพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด พนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ เป็นต้น
2.กลุ่มอาชีพรับจ้างทีไ่ ร้ฝีมือหรืออาชีพที่ไม่ใช้ทักษะ คือ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ไม่มีความรู้ในวิชาชีพ
หรือขาดทักษะในอาชีพนัน้ ๆ ส่วนใหญ่มักทางานโดยใช้กาลังแรงกายเป็นหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
อาชีพที่ทางานเป็นกลุ่ม เช่น กรรมกรก่อสร้าง พนักงานบริการอาหาร เป็นต้น
อาชีพที่ทางานคนเดียว เช่น พนักงานทาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างร้านขายสินค้า
ทั่วไป เป็นต้น
ลักษณะงานอาชีพรับจ้าง แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้
1.อาชีพรับราชการ เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ ข้าราชการจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากภาษีเงินได้ที่รัฐบาลเก็บจากประชาชนที่ประกอบอาชีพมีรายได้ มีระยะเวลาในการทางานที่
แน่นอน โดยทางานตั้งแต่วนั จันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มทางานตั้งแต่เวลา 08.00-16.00
น. หรือ 08.30-16.30 น. เป็นต้น
การประกอบอาชีพรับราชการจะมีการสอบคัดเลือกบุคคลก่อนที่จะเข้าไปทางาน และสอบสัมภาษณ์เพื่อดู
ความสามารถและทัศนคติเกี่ยวกับงาน เมื่อสอบคัดเลือกผ่านจึงจะได้เข้าไปทางานในตาแหน่งนั้น ๆ อาชีพรั บราชการเป็น
อาชี พ ที่ มี ค วามมั่ น คงและความก้า วหน้ า ค่ อนข้า งสู ง โดยมี การเลื่ อ นต าแหน่ ง และเลื่ อนขั้น เงิ น เดื อนทุ กปี เมื่ อครบ
เกษียณอายุราชการยังได้รับเงินบาเหน็จหรือบานาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต
2.อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นเจ้ าของหรือถือหุ้นอยู่มากกว่าร้อยละ 50
พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนซึ่งได้มาจากงบประมาณรายได้ของแผ่นดิน มีระยะเวลาในการทางาน
ที่แน่นอน โดยทางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดงานวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มทางานตั้งแต่เวลา 08.0016.00 น. หรือ 08.30-16.30 น. หรือ 09.00-17.00 น. มีการสอบคัดเลือกเข้าไปทางานเหมือนข้าราชการเป็น
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อาชีพที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้าค่อนข้างสูง โดยมีการเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปี มีเงินช่วยเหลือ
และสวัสดิการแก่พนักงาน เมื่อครบเกษียณอายุราชการยัง ได้รับเงินบาเหน็จหรือบานาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต
เช่นกันกับราชการ
3.อาชีพพนักงานบริษัท เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางานภายใต้บริษัทที่ตนปฏิบัติงาน พนักงานจะได้รับค่าตอบแทน
จากการทางานเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างซึ่งได้จากผลกาไรจากการประกอบการของบริษัทเหล่านั้น หยุดงานวันเสาร์หรือ
วันอาทิตย์หรือบางบริษัทหยุดเฉพาะวันอาทิตย์ เริ่มทางานเวลา 08.00-17.00 น. หรือ 08.30-17.30 น. หรือ
09.00-18.00 น. มีการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานโดยการทาแบบทดสอบและการสอบสัมภาษณ์เพื่อดูความสามารถและ
ทัศนคติเกี่ยวกับงาน ถ้าเข้าทางานในบริษั ทที่มีความมั่นคงและมีการบริหารจัดการที่ดี พนักงานอาจมีโอกาสเลื่อนขั้น
เงินเดือนและเลื่อนตาแหน่งงาน และยังมีเงินช่วยเหลือ มีสวัสดิการแก่พนักงานด้วย ถ้าบริษัทที่ไม่มีความมั่นคงอาจถูก
เลิกจ้างได้
4.อาชีพที่ ทางานเป็ นกลุ่ ม เป็น กลุ่ ม อาชี พที่ ท างานตามคาสั่ งของผู้ ว่ าจ้ า งซึ่ งท างานร่ว มกัน เป็ น กลุ่ ม เช่ น
กรรมกรก่อสร้าง พนักงานบริการอาหาร โดยมีลักษณะเวลาในการทางานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างในแต่ละอาชีพ
อาชีพ รับ จ้า งที่ ทางานเป็น กลุ่ มจะต้ องไปสมั ครงานกับผู้ ว่า จ้า งโดยตรง โดยสามารถหาข้อมูล การรับสมัครงานตาม
หนังสือพิมพ์ห รือป้ายประกาศต่าง ๆ การขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นหรือเงินสวัสดิการต่าง ๆจะขึ้นตามที่ผู้ว่าจ้าง
เห็นสมควร
5.อาชีพรับจ้างที่ทางานคนเดียว เป็นกลุ่มอาชีพที่ทางานตามคาสั่งผู้ว่าจ้าง เช่น พนักงานทาความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างร้านค้าทั่วไป เวลาในการทางานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเช่น 08.00-17.00
น. หรือ 10.00-22.00 น. หรือ 24.00-08.00 น. เป็นต้น การขึ้นเงินเดือนหรือการเลื่อนขั้นหรือเงินสวัสดิการต่าง
ๆจะขึ้นตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร โดยพิจารณาจาก ความขยัน ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยในการทางาน
คุณสมบัติเฉพาะของผูป้ ระกอบอาชีพรับจ้าง
1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้
1.1 แพทย์ เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน เพราะต้อง
รักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ให้หายเป็นปกติ จะต้องมีความรู้และทักษะในการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา ยารักษาโรค การ
สังเกต การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือในการรักษาโรค ผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ได้ต้องจบการศึกษาสาขา
แพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เช่น อายุรแพทย์ สูตินารีแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ และต้องมีใบ
ประกอบโรคศิลปะด้วย
1.2 ครู เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เพราะต้องอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้
และประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี ผู้ประกอบอาชีพครูจะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาและ
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการ ผู้ที่จะประกอบ
อาชีพเป็นครูได้ต้องจบการศึกษาสาขาครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับครู และต้องมีใบ
ประกอบวิชาชีพครูด้วย
1.3 ตารวจ เป็นอาชีพที่มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบสูงเพราะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่
เคร่ง ครัด คอยดู แลอานวยความสะดวกให้ แก่ป ระชาชนเมื่ อมี เรื่อ งเดื อดร้อน ต ารวจต้ องมี ความรู้ ในเรื่องกฎหมา ย
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับต่าง ๆ มีทักษะในการสังเกต การทางานตามกระบวนการต่าง ๆและการตัดสินใจแก้ปัญหา ผู้ที่
จะประกอบอาชีพตารวจควรจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตารวจ หรือจบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายสิบ หรือจบการศึกษาด้านนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วสมัคร
สอบเพื่อบรรจุเป็นตารวจในหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร
1.4 ทหาร เป็นอาชีพที่มีความเป็นระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง เพราะมี
หน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ ทหารจะต้องมีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์และ
การปกครอง มีทักษะในการจัดการ ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้อาวุธและเครื่องมือทาง
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ทหาร ผู้ที่จะประกอบอาชีพทหารสามารถสมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หรือจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร
จากนั้นเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ทหารอากาศ หรือทหารเรือ
1.5 พยาบาล เป็นอาชีพที่มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
อดทนสูง เพราะทางานเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พยาบาลต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย วิธีการรักษา
โรคเบื้องต้น การสังเกต การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่จะประกอบอาชีพพยาบาลควรจบ
การศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนคณะพยาบาล หรือ
สมัครเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดของทหาร เช่น พยาบาลทหารอากาศ พยาบาลทหารบก พยาบาลทหารเรือ
2.คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบ มีความรู้ใน
วิชาชีพ มีความสามารถเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านการจัดการและการ
บริหารงาน เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ าแห่งประเทศไทย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า การติดตั้งเสาไฟฟ้า
การจัดเก็บค่าไฟฟ้า เป็นต้น ผู้ที่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจต้องมีความรู้ขั้นต่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ตามตาแหน่งงานที่รับสมัคร
3.คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบ ขยัน มีระเบียบวินัย ตรงต่อ
เวลา และปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บของบริ ษั ท มี ความรู้ใ นต าแหน่ ง งานที่ รับ ผิ ด ชอบ มี ความสามารถเฉพาะด้ า น มี
ประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะขบวนการทางาน และทักษะการจัดการ เช่นพนักงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จากัด (มหาชน) จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และการตลาด เป็นต้น ผู้ที่ประกอบอาชีพรั ฐวิสาหกิจต้องมี
ความรู้ขั้นต่าระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกตามตาแหน่งงานที่รับ
สมัคร
ประเภทอาชีพ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1.ด้านอุตสาหกรรม หรือ หัตถกรรม จาแนกตามลักษณะของการดาเนินการได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรมในครัวเรือน
2) การผลิตสินค้าในโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดเล็ก
3) การผลิตสินค้าที่ผู้ว่าจ้างนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาให้
4) การรับช่วงงานบางขั้นตอนของการผลิตมาดาเนินการ
2.ด้านเกษตรกรรม จาแนกตามลักษณะการดาเนินงานเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1) เลี้ยงสัตว์
2) ทาไร่ ทาสวน
3) ทานา
3.ด้านพาณิชยกรรมและบริการ จาแนกตามลักษณะการดาเนินการเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) ค้าขายสินค้า
2) บริการ
3) เป็นคนกลางรับซื้อ-ขาย
อ้างอิง http://arts.kmutt.ac.th
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สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทอาชีพ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ

10 อาชีพ ทารายได้ดี
http://youtube.com/watch?v=q7wHvnhx0
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ใบงาน ที่ 2 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทอาชีพ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เขียนสรุป
แผนภาพความคิดเชื่อมโยง ความสาคัญ และประเภทอาชีพ แล้วนาเสนอแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
แผนภาพ
รวม
อธิบาย
ชื่อ - สกุล
คุณภาพ
ความคิด
4 3 2 1 4 3 2 1
8

293

283
292

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
รายการประเมิน
คะแนน
ทักษะ
ทักษะการ
ระดับ
รวม
ชื่อ - สกุล
กระบวนการ
นาเสนอ
คุณภาพ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1
8

294

284
293

1
2
3
4
5
ฯลฯ
เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

เลขที่

1-3 คะแนน

ระดับปรับปรุง
ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประเภทของอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายการประเมิน
สรุปผล
คะแนน
ระดับ
ความมุ่งมั่น
รวม
การมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้
ชื่อ - สกุล
ไม่
คุณภาพ ผ่าน
ทางาน
ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

295

285
294

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
ดการเรี
ี่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง แผนการจั
ลักษณะอาชี
พ บุยคนรู
ลิก้ทภาพ
หน่
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้การงานอาชี
เปิดโลกอาชี
พ
เรื่อง แผนการจั
ลักรายวิ
ษณะอาชี
พ บุยคนรู
ลิก้ทภาพ
กลุ่มวสาระการเรี
พและเทคโนโลยี
ชดา การเรี
การงานอาชี
ี่ 3พและเทคโนโลยี
กลุ
นรูี่ 3้การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รายวิ
พและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรี
้ ชา การงานอาชี
ขอบเขตของเนื
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรู้อย้ทหา
เปิดโลกอาชี
พ
เรื่อง ลัยกนรู
ษณะอาชี
พ บุคลิกภาพ
กิขัจ้นกรรมการเรี
้ ชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื
นา (5 นาทีย)นรู
ลัก่มษณะอาชี
พกั้อบยหา
บุค้กลิารงานอาชี
กภาพ พและเทคโนโลยี
กลุ
สาระการเรี
นรู
รายวิ
ขั-กิ้นจครูกรรมการเรี
นเาปิด(5
ลัจุกดษณะอาชี
กั้อบหา
บุคลิกยภาพ
คลิปนาที
VDO
ประสงค์ขพองการเรี
นรู้
ย)นรู้ บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
ขอบเขตของเนื
-ขัครู
คลิปนาที
VDO
ประสงค์
นรู้
คลิกภาพที
่เหมาะสมเกี
วกั้ บอาชีพต่าง ๆ
ด้จุลัาดกนความรู
โดยใช้
เพื)่อเชื่อบุมโยงจุ
ดประสงค์
การเรีย่ยนรู
้นนเาปิคดาถาม
(5
ษณะอาชี้ ขพองการเรี
กับบุคลิกยภาพ
ด้อธิจุาดบนความรู
้ ของการเรี
เพื่อเชืก่อบุารเรี
มโยงจุ
การเรีเคราะห์
ย่ยนรู
ายลักษณะอาชี
พ บุยคนรูลิก้ ภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับ -โดยใช้
ครูแเปิจ้คดงาถาม
จุคลิดประสงค์
นรูดประสงค์
้ เรื่เ่อหมาะสมเกี
ง การวิ
แนวทาง
ป VDO
ประสงค์
คลิกยภาพที
วกั้ บอาชี
พต่าง ๆ
อธิ
พ บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับ เข้
-โดยใช้
ครู
จุพดประสงค์
ยนรูดประสงค์
้ เรื่อง การวิ
อาชี
พายลั
ต่ากง ษณะอาชี
ๆ้
าสูแ่อจ้าชี
ด้าบนความรู
คงาถาม
เพื่อเชืก่อารเรี
มโยงจุ
การเรีเคราะห์
ยนรู้ แนวทาง
ต่กาษะกระบวนการ
งกษณะอาชี
ๆ
าสอน
สูแ่อจ้าชีงจุพด(45
นาทีก)ารเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์แนวทาง
ด้อาชี
อธิานทั
บพายลั
พ บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับ ขัเข้
- ้นครู
ประสงค์
นาที)
ด้อาชี
า1.นทัพสืต่กบาษะกระบวนการ
-ขัเข้้นแบ่
ยนตามความเหมาะสม
ค้งนๆข้อมูล ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพที่
เหมาะสม เพื่อค้นหาคาตอบ
าสอน
สูง่อนัาชีกเรีพ(45
วิสืเบคราะห์
แมูนวทางเข้
-ลัขักแบ่
งนักเรี(45
ยพนตามความเหมาะสม
ค้นข้่ยอวกั
ลบอาชี
ลักษณะอาชี
เหมาะสม
่อค้พนต่หาค
เหมาะสมเกี
พต่าสูาง่อาชี
ๆ พพ บุคลิกภาพที่
บุนาที
คลิก)ภาพที่เหมาะสมเกี
่ยวกับเพือาชี
าง าตอบ
ๆ
้นษณะอาชี
สอน
ด้1.
านทั
กษะกระบวนการ
เหมาะสมเกี
บอาชี
พนต่กลุ
าง ่มๆ พ บุคลิกภาพที่
ษณะอาชี
บุค้ ลิเรืก่อภาพที
่ยวกับเพือาชี
2.ทั
-ลักครู
แงจกใบความรู
ง การวิ่เหมาะสมเกี
เคราะห์
แนวทางเข้
าชีางพๆาตอบ
แบ่
นักเรียพนตามความเหมาะสม
1. สืกบษะการท
ค้นข้่ยอวกัมูลางานเป็
ลักษณะอาชี
เหมาะสม
่อาค้สูพน่อต่หาค
2.ทักษะการท
จกใบความรู
เคราะห์
่อ่อต่าชีาชี
-ลัครู
่องากการสื
งการวิ
การวิ
เบคราะห์
กแเรีจกใบงานที
ยนนาความรู
ค้นข้แอแนวทางเข้
มูนวทางเข้
ลัากาสูพสูษณะอาชี
่ยวกัางานเป็
บอาชีพนต่กลุ
าง ่มๆ
กนัษณะอาชี
พ บุ่ ค๓้ ลิเรื้ไเรืด้ก่อจภาพที
่เหมาะสมเกี
่ยลวกัสรุบปอาชี
างพพๆ พ
ด้เหมาะสมเกี
านคุณลักษณะ
-บุ- นัคครูกลิแกเรีจกใบความรู
ยนนำ
้ได้่อจงากการสื
บค้พนต่ข้าอแงมูนวทางเข้
ลๆ ในใบงานที
นน�าความรู
สรุปลัากสูษณะอาชี
ภาพที
่เความรู
หมาะสมเกี
่ยการวิ
วกับเอาชี
้ เรื
คราะห์
่อาชี่ ๓3พ พ
ด้า2.ทั
นคุมีกณวษะการท
ลัินกัยษณะางานเป็นกลุ่ม
1.
สรุ
พ บุก้ได้คษณะอาชี
ก่ยภาพที
่ยวกัป่เหมาะสมเกี
บลักอาชี
พ่ 3ต่าง่ยวกั
ๆพ บ
บุ- คนัปลิกลักเรีกภาพที
่เหมาะสมเกี
วกับอาชี
ๆล ในใบงานที
ยษณะอาชี
นนาเสนอลั
พ่เบหมาะสมเกี
าความรู
จลิากการสื
ค้บุพนคต่ข้ลิาอกงมูภาพที
สรุ
ษณะอาชี
2.ใฝ่
้
ด้า1.
นคุมีณวเรีลัินยกัยนรู
ษณะ
-อาชี
ยานน
กษณะอาชี
พ บุพคต่ลิากงภาพที
่เหมาะสมเกี
งๆ าเสนอลั
บุนัคกลิพเรี
กต่ภาพที
่เหมาะสมเกี
่ยวกับอาชี
ๆ ในใบงานที
่ 3 ่ยวกับ
รีินยัยนรู่ง้ มั่นในการทางาน
2.ใฝ่
3.มี
1. มีคเววามมุ
อาชี
งๆ(10
ขั- ้นนัสรุ
นาที)กษณะอาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
กพเรีต่ปยานน
าเสนอลั
3.มี
ค
วามมุ
ง
่
มั
น
่
ในการท
างาน
2.ใฝ่เรียนรู้
ขั-อาชี
้นนัสรุ
นาที) ้สรุปนาเสนอลักษณะอาชีพที่เหมาะสม
กพเรีต่ปยานเชื
งๆ(10่อมโยงความรู
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
่อมโยงความรู
กั-ขับนั้นบุกสรุคเรีปลิยกนเชื
ตนเอง
(10
นาที) ้สรุปนาเสนอลักษณะอาชีพที่เหมาะสม
กั- บนับุกคเรีลิยกนเชื
ตนเอง
่อมโยงความรู้สรุปนาเสนอลักษณะอาชีพที่เหมาะสม
กับบุคลิกตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 3
ชัเวลา
้นมัธยมศึ
สื่อและแหล่งเรียนรูชัเวลา
้นมัธยมศึ
1 ชัก่วษาปี
โมง ที่ 3
สื่อและแหล่
ใบความรู
้ที่ 3งเรีเรืย่อนรูงชั้การวิ
เคราะห์
แนวทาง
นมัธยมศึ
กษาปี
ที่ 3
ใบความรู
-เข้
่อง งการวิ
เคราะห์แนวทาง
สู่อาชีพ้ท้ที่ 3งี่ ๓เรีเรืยเรื่อนรู
สืใบความรู
่อาและแหล่
้ การวิเคราะห์
เข้
าสู่อาชีพ้ทาี่ สู3่อาชี
แนวทางเข้
ใบความรู
เรื่อพง การวิเคราะห์แนวทาง
-ภาระงาน/ชิ
VDO
่องบุคลิกภาพที่
เข้คลิ
าสูป่อาชี
พ ้นเรืงาน
ภาระงาน/ชิ
งานพต่างพๆ บุคลิกภาพที่
อาชี
เหมาะสมกั
1.
สืบค้นลับก้นษณะอาชี
1.
สืบค้นลัก่ยษณะอาชี
เหมาะสมเกี
บอาชีพ ต่าบุงคลิๆกภาพที่
ภาระงาน/ชิ
้นวกังาน
เหมาะสมเกี
วกับอาชี
พพต่าบุงค่มๆลิกภาพที่
2.น
่ยนในกลุ
1. สืาเสนอแลกเปลี
บค้นลัก่ยษณะอาชี
2.น
าเสนอแลกเปลี
่ยนในกลุ
เหมาะสมเกี
่ยวกับอาชี
พต่าง่มๆ
2.นาเสนอแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

๒๙๖
๒๙๖
๒๙๖

286
295
295295

296
297 287

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายการวิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ
ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. สืบค้นข้อมูล
การวิเคราะห์แนวทาง
เข้าสู่อาชีพ ลักษณะอาชีพ
บุคลิกภาพที่เหมาะสม
เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป
1. ตรวจผลงาน
2.สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานร่วมกัน

2.ทักษะการทางานเป็น
กลุ่ม

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
งาน
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู
ใบความรู
้ที่ 3 ้ทเรืี่ ่อ3ง เรื
การวิ
่อง เการวิ
คราะห์
เคราะห์
แนวทางเข้
แนวทางเข้
าสู่อาชีาสูพ่อาชีหน่
พ วยที
หน่่ 3วยที่ 3
แผนการจั
แผนการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเรื้ท่อี ๓ง เรื่อง เรืลั่อกงษณะอาชี
ลักษณะอาชี
พ บุคพลิกบุภาพ
คลิกภาพ
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
ชารายวิ
การงานอาชี
และเทคโนโลยี
พและเทคโนโลยี
ง23101
รหัส ง23101
ภาคเรี
ภาคเรี
ยนที
ธชัยมศึ
้นกมัษาปี
ธกยมศึ
ษาปี
ี่ 3 ที่ 3
ชาพการงานอาชี
พ รหัรหัสสง๒๓๑๐๑
ภาคเรี
ยนที
่ ๑่ ย1ชันที
้นชัมั้น่ ธ1มัยมศึ
ที่กท๓ษาปี
จุดประสงค์
จุดประสงค์
อธิบายลั
อธิบกษณะอาชี
ายลักษณะอาชี
พ บุคพลิกบุภาพที
คลิกภาพที
่เหมาะสมเกี
่เหมาะสมเกี
่ยวกับ่ยอาชี
วกับพอาชี
ต่างพๆต่าได้
ง ๆ ได้
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลักษณะอาชี
ลักษณะอาชี
พ คืพอ อาชี
คือพอาชี
ที่จาเป็
พทีน่จต้าเป็
องมีนต้คอวามรู
งมีค้ความรู
วามสามารถเฉพาะด้
้ความสามารถเฉพาะด้
านเรียากว่
นเรีายกว่
วิชาาชีพวิชเช่
าชีนพวิเช่ศวกร
น วิศวกร
แพทย์แพทย์
พยาบาล
พยาบาล
ทนายความ
ทนายความ
ลักษณะอาชี
ลักษณะอาชี
พที่เป็พนทีลู่กเป็จ้นาลูงจะได้
กจ้างจะได้
ค่าตอบแทนในรู
ค่าตอบแทนในรู
ปแบบเงิ
ปแบบเงิ
นเดือน เดือาชี
อนพอาชี
ค้าขายหรื
พค้าขายหรื
อ อ
ประกอบกิ
ประกอบกิ
จการส่จวการส่
นตัววหรืนตัอวการลงทุ
หรือ การลงทุ
นจะได้นคจะได้
่าตอบแทนในรู
ค่าตอบแทนในรู
ปแบบปแบบ
กาไร กาไร
ลักษณะอาชี
ลักษณะอาชี
พ แบ่พงออกเป็
แบ่งออกเป็
น 2 นลัก2ษณะ
ลักษณะ
ดังต่อดัไปนี
งต่อ้ ไปนี้
1. กลุ1.่มอาชี
กลุ่มพอาชี
รับจ้พารังทีบจ้่มาีฝงที
ีมือ่มหรื
ีฝีมอื หรื
อาชี
อ พอาชี
ที่ใช้พททีัก่ใษะ
ช้ทักคืษะ
อ กลุ
คือ่มผูกลุ
้ประกอบอาชี
่มผู้ประกอบอาชี
พที่มีคพวามรู
ที่มีค้ใวามรู
น ้ใน
วิชาชีพวิชมีาชีความสามารถเฉพาะด้
พ มีความสามารถเฉพาะด้
าน มีทานักษะและประสบการณ์
มีทักษะและประสบการณ์
หรือลูหรื
กจ้อางที
ลูก่ใจ้ช้ากงทีาลั่ใงช้ความคิ
กาลังความคิ
ดในการสร้
ดในการสร้
างสรรค์
างสรรค์
งาน งาน
การจัดการจั
การ ดและการบริ
การ และการบริ
หารงาน
หารงาน
ตัวอย่ตัางกลุ
วอย่่มางกลุ
อาชี่มพอาชี
รับจ้พางที
รับ่มจ้ีฝางที
ีมือ่มหรื
ีฝีมอือ หรื
อาชีอ พอาชี
ที่ใช้พททีักษะ
่ใช้ทักได้ษะแก่ ได้อาชี
แก่พอาชี
รับ พรับ
ราชการ
ราชการ
เช่น แพทย์
เช่น แพทย์
ครู ตครู
ารวจตารวจ
ทหารทหาร
พยาบาล
พยาบาล
อาชีพอาชี
พนักพงานรั
พนักฐงานรั
วิสาหกิ
ฐวิสจาหกิ
เช่นจ พนั
เช่นกงานรั
พนักฐงานรั
วิสาหกิ
ฐวิสจาหกิ
ของการท่
จของการท่
าเรือแห่
าเรืงอประเทศไทย
แห่งประเทศไทย
การสื่อการสื
สารแห่
่อสารแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย
การไฟฟ้
การไฟฟ้
าแห่งประเทศไทย
าแห่งประเทศไทย
องค์การโทรศั
องค์การโทรศั
พท์ พท์
อาชีพอาชี
พนักพงานบริ
พนักงานบริ
ษัท เช่ษนัท พนั
เช่นกงานบริ
พนักงานบริ
ษัทสานั
ษัทกสพิานั
มพ์กวพิัฒมนาพานิ
พ์วัฒนาพานิ
ช จากัชดจากั
พนัดกงานบริ
พนักงานบริ
ษัท ษัท
เจริญโภคภั
เจริญโภคภั
ณฑ์อาหาร
ณฑ์อาหาร
จากัด(มหาชน)
จากัด(มหาชน)
ธนาคารกรุ
ธนาคารกรุ
งเทพ งเทพ
เป็นต้นเป็นต้น
2. กลุ2.่มอาชี
กลุ่มพอาชี
รับจ้พารังทีบจ้่ไร้าฝงทีีมือ่ไร้หรื
ฝีมอืออาชี
หรือพอาชี
ที่ไม่พใช้ทีท่ไม่ักใษะ
ช้ทักคืษะ
อ กลุ
คือ่มผูกลุ
้ประกอบอาชี
่มผู้ประกอบอาชี
พที่ไม่พมทีีความรู
่ไม่มีค้ วามรู้
ในวิชาชี
ในวิพชาชี
หรืพอขาดทั
หรือขาดทั
กษะในอาชี
กษะในอาชี
พนั้น พๆนัส่้นวนใหญ่
ๆ ส่วนใหญ่
มักทางานโดยใช้
มักทางานโดยใช้
กาลังแรงกายเป็
กาลังแรงกายเป็
นหลักนหลั
โดยแบ่
ก โดยแบ่
งออกเป็
งออกเป็
น 2น 2
ประเภท
ประเภท
ได้แก่ ได้แก่
อาชีพอาชี
ที่ทางานเป็
พที่ทางานเป็
นกลุ่มนกลุ
เช่น่ม กรรมกรก่
เช่น กรรมกรก่
อสร้างอสร้พนัางกงานบริ
พนักงานบริ
การอาหาร
การอาหาร
เป็นต้นเป็นต้น
อาชีพอาชี
ที่ทางานคนเดี
พที่ทางานคนเดี
ยว เช่ยนว พนั
เช่นกงานท
พนักงานท
าความสะอาด
าความสะอาด
พนักงานรั
พนักกงานรั
ษาความปลอดภั
กษาความปลอดภั
ย ลูกยจ้างลูกจ้าง
ร้านขายสิ
ร้านขายสิ
นค้าทัน่วค้ไปาทัเป็
่วไปนต้นเป็นต้น
บุคลิกบุด้คาลินอาชี
กด้านอาชี
พ ฮอลแลนด์
พ ฮอลแลนด์
ได้สรุปได้ทฤษฎี
สรุปทฤษฎี
ของเขาไว้
ของเขาไว้
4 ประการดั
4 ประการดั
งนี้ คืองนี้ คือ
ประการที
ประการที
่ 1 อาชี
่ 1พอาชี
เป็นพเครื
เป็่อนงแสดงออกทางบุ
เครื่องแสดงออกทางบุ
คลิกภาพ
คลิกบุภาพ
คคลจะเลื
บุคคลจะเลื
อกอาชีอกอาชี
พใดย่อพมแสดงว่
ใดย่อมแสดงว่
าบุคลิากบุภาพ
คลิกภาพ
ของเขาจะปรากฏออกมาในทิ
ของเขาจะปรากฏออกมาในทิ
ศทางเดี
ศทางเดี
ยวกันยวกัน
ประการที
ประการที
่ 2 บุค่ 2ลิกบุภาพของแต่
คลิกภาพของแต่
ละบุคลคลมี
ะบุคคคลมี
วามสัคมวามสั
พันธ์มกพัับนชนิธ์กดับของสิ
ชนิด่งของสิ
แวดล้่งแวดล้
อมในการท
อมในการท
างานของบุ
างานของบุ
คคล คคล
นั้น ดังนันั้น้นดับุงนัคคลจึ
้น บุคงมีคลจึ
แนวโน้
งมีแมนวโน้
จะหัมนจะหั
เข้าหางาน
นเข้าหางาน
หรืออาชี
หรือพอาชี
ที่สอดคล้
พที่สอดคล้
องกับอบุงกั
คลิบกบุภาพของเขา
คลิกภาพของเขา
ประการที
ประการที
่ 3 บุค่ 3คลจะค้
บุคคลจะค้
นหาสิน่งแวดล้
หาสิ่งแวดล้
อมที่เอือ้อมทีอานวยให้
่เอื้ออานวยให้
เขาได้เฝขาได้
ึกทักฝษะ
ึกทัและใช้
กษะ และใช้
ความสามารถของเขา
ความสามารถของเขา
ทั้งยัง ทัเปิ้งยัดงโอกาสให้
เปิดโอกาสให้
เขาได้เแขาได้
สดงเจตคติ
แสดงเจตคติ
ค่านิยค่มาและบทบาทของเขา
นิยม และบทบาทของเขา
ประการที
ประการที
่ 4 บุค่ 4ลิกบุภาพของสิ
คลิกภาพของสิ
่งแวดล้่งแวดล้
อมจะเป็
อมจะเป็
นตัวกนาหนดพฤติ
ตัวกาหนดพฤติ
กรรมของแต่
กรรมของแต่
ละบุคลคละบุคคล
อ้างอิงอ้าhttp://lb.mol.go.th
งอิง http://lb.mol.go.th
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ดังนั้น เมื่อสามารถทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคคลแล้ว ก็จะทาให้ทราบผลที่จะติดตามมาของ
บุคคลนั้นด้วย เช่น การเลือกอาชีพ ความสาเร็จในอาชีพ ตลอดจนทั้ง พฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งการศึกษาอาชีพ
และสังคมด้วย
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ประกอบอาชีพรับราชการ จาแนกตามกลุ่มอาชีพ ดังนี้
1. แพทย์ เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน เพราะ
ต้องรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ให้หายเป็นปกติ จะต้องมีความรู้และทักษะในการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา ยา
รักษาโรค การสังเกต การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือในการรักษาโรค ผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ได้ต้อง
จบการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต ต้องมีความรู้เฉพาะด้าน เช่น อายุรแพทย์ สูตินารีแพทย์ จักษุแพทย์
ทันตแพทย์ และต้องมีใบประกอบโรคศิลปะด้วย
2. ครู เป็นอาชีพที่ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เพราะต้องอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ และประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดี ผู้ประกอบอาชีพครูจะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ
จัดการ ผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นครูได้ต้องจบการศึกษาสาขาครุศาสตร์บัณฑิต ศึกษาศาสตร์บัณฑิต หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับครู และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วย
3. ตารวจ เป็นอาชีพที่มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบสูงเพราะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
ที่เคร่งครัด คอยดูแลอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเมื่อมีเรื่องเดือดร้อน ตารวจต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมาย
พระราชบั ญญัติ ข้อบั งคับ ต่าง ๆ มีทักษะในการสั งเกต การทางานตามกระบวนการต่าง ๆและการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา ผู้ที่จะประกอบอาชีพตารวจควรจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเลือกศึกษาต่อในโรงเรียน
นายร้อยตารวจ หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายสิบ หรือจบการศึกษา
ด้านนิติศาสตร์บัณฑิตแล้วสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นตารวจในหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร
4. ทหาร เป็นอาชีพที่มีความเป็นระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมีความอดทนสูง เพราะมี
หน้าที่รักษาความมั่นคงของประเทศ ทหารจะต้องมีความรู้ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์
และการปกครอง มีทักษะในการจัดการ ทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหา การใช้อาวุธและ
เครื่ องมือทางทหาร ผู้ที่จะประกอบอาชีพทหารสามารถสมัครเข้ารับการเกณฑ์ทหาร หรือจบการศึกษาจาก
โรงเรียนเตรียมทหาร จากนั้นเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ทหารอากาศ หรือทหารเรือ
5. พยาบาล เป็นอาชีพที่มีความขยัน มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และมีความ
อดทนสูง เพราะทางานเป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พยาบาลต้องมีทักษะในการดูแลผู้ป่ว ย
วิธีการรักษาโรคเบื้องต้น การสังเกต การตัดสินใจ และการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ผู้ที่จะประกอบอาชีพ
พยาบาลควรจบการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่เปิด
สอนคณะพยาบาล หรือสมัครเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดของทหาร เช่น พยาบาลทหารอากาศ พยาบาล
ทหารบก พยาบาลทหารเรือ

301
หมายเหตุ แหล่งข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม http://youtube.com/watch?v=YuCQLbASh64
34 บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

http://youtube.com/watch?v=FmdzT6SW308 อาชีพไหนที่เราใช่
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300

302
ใบงาน ที่ ๓2 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง : ให้นักเรียนสรุปข้อมูลจากการสืบค้น เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
เชื่อมโยง ลักษณะอาชีพ และ บุคลิกภาพด้านอาชีพของตนเอง และแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
รวม
อธิบาย
ผลงานสรุป
คุณภาพ
4 3 2 1 4 3 2 1
8

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
วยการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท๓ี่ ๓เปิดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
หน่หน่วยการเรี
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
คะแนน
ทักษะ
ระดับ
ทักษะการ
รวม
กระบวนการ
คุณภาพ
นาเสนอ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1
8

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ
หน่่มวสาระการเรี
ยการเรียนรูย้ทนรู
ี่ 3้ การงานอาชี
เปิดโลกอาชีพพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื
กลุ่มสาระการเรี้อยหา
นรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวิ
เ
คราะห์
แ
นวทางเลื
แนวทางเลื
อ
กอาชี
ขอบเขตของเนื้อหาพ อกอาชีพ
จุการวิ
ดประสงค์
ของการเรี
ยนรู
้ พ
เคราะห์
แนวทางเลื
อกอาชี
จุด้ดานความรู
ประสงค์ข้ องการเรียนรู้
ายแนวทางการตั
ดสินใจเลือกอาชีพได้
ด้อธิาบนความรู
้
ด้าบนทัายแนวทางการตั
กษะกระบวนการ
อธิ
ดสินใจเลือกอาชีพได้
1.
ทั
ก
ษะการคิ
ด
วิ
เ
คราะห์แนวทางเลือกอาชีพ
ด้านทักษะกระบวนการ
2.
วมกัน
1. ทัทักกษะการท
ษะการคิางานร่
ดวิเคราะห์
ด้า2.นคุทัณกษะการท
ลักษณะางานร่วมกัน
ด้า1.
นคุมีณวลัินกัยษณะ
2.ใฝ่มีวเรีินยัยนรู้
1.
3.มีคเวามมุ
2.ใฝ่
รียนรู่ง้ มั่นในการทางาน
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรืแผนการจั
่อง แนวทางเลื
ดการเรีอกอาชี
ยนรู้ทพี่ 4
ชา การงานอาชี
เรื่อง รายวิ
แนวทางเลื
อกอาชีพ พและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรูรายวิ
้ ชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขักิจ้นกรรมการเรี
นา (5 นาทีย)นรู้
-ขั้นครูนเาปิด(5
คลิปนาที
VDO
) อาชีพไหนที่เราใช่
โดยใช้
เพื่อเชื่ออาชี
มโยงจุ
ดประสงค์
- ครูเปิคดาถาม
คลิป VDO
พไหนที
่เราใช่ การเรียนรู้
-โดยใช้
ครูแจ้คงาถาม
จุดประสงค์
ยนรูดประสงค์
้ เรื่อง ประเภทอาชี
เพื่อเชืก่อารเรี
มโยงจุ
การเรียนรู้ พ
ขั- ้นครูสอน
นาทีก)ารเรียนรู้ เรื่อง ประเภทอาชีพ
แจ้งจุด(45
ประสงค์
-ขั้นแบ่สอน
งนักเรี(45
ยนตามความเหมาะสม
เพื่อศึกษาแนวทางการ
นาที)
พ
-ตัดแบ่สินงนัใจเลื
กเรีอยกอาชี
นตามความเหมาะสม
เพื่อศึกษาแนวทางการ
-ตัดครูสิแนจกใบความรู
้
ที
่
4
เรื
อ
่
ง
ประเภทอาชี
พ
ใจเลือกอาชีพ
นักแเรีจกใบความรู
ยนสืบค้นข้อ้ ทีมูล่ 4การวิ
แนวทางเข้
-- ครู
เรื่อเงคราะห์
ประเภทอาชี
พ าสู่อาชีพ
-- นันักกเรี
เรียยนสื
นวิเบคราะห์
ลอาชีเคราะห์
พที่สนใจและแนวทางตั
ค้นข้อขมู้อลมูการวิ
แนวทางเข้าสู่อาชีดพสินใจ
เลื
่เหมาะสมกั
ตนเอง
- นัอกกอาชี
เรียนวิพทีเคราะห์
ข้อมูลบอาชี
พที่สนใจและแนวทางตัดสินใจ
-เลืนัอกกอาชี
เรียนน
าเสนอผลการตั
ด
สิ
นใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
พที่เหมาะสมกับตนเอง
ตนเอง
- นักเรียนนาเสนอผลการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ขัตนเอง
้นสรุป (10 นาที)
-ขั้นครูสรุและนั
กเรียนาที
นช่ว)ยกันสรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ
ป (10
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพ

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธ1ยมศึชั่วกโมง
ษาปีที่ 3
เวลา
สื่อและแหล่งเรียนรูชั้ ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
้ท้ที่ 4งี่ ๔เรีเรืยเรื่อนรู
-ใบความรู
่องง้ประเภทอาชี
ประเภทอาชีพพ
สืใบความรู
่อและแหล่
-ใบความรู
คลิป VDO
่องอาชี
พไหนที่เราใช่พ
้ที่ 4เรืเรื
่อง ประเภทอาชี
ภาระงาน/ชิ้นงาน
บัภาระงาน/ชิ
นทึกแนวทางตั
ดสินใจเลือกอาชีพ
้นงาน
บันทึกแนวทางตัดสินใจเลือกอาชีพ

๓๐๖
๓๐๖
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296

307
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
สรุปแนวทางการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

ด้านทักษะกระบวนการ
1. ตรวจผลงาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการ
สินใจเลื
อกอาชี
ตัการตั
ดสินดใจเลื
อกอาชี
พ พ
2.ทักษะการทางานเป็น
กลุ่ม
2.สังเกตพฤติกรรมการ
�งานร่
ทการทำ
างานร่
วมกัวนมกัน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
งาน
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ขึ้นไป
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

309
ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง ประเภทอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรื่อง แนวทางเลือกอาชีพ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กระบวนการตั ดสิ น ใจเลื อ กอาชี พ กระบวนการที่ บุค คลจะพิจ ารณาเพื่ อประกอบการตัด สิ น ใจ เป็ น
กระบวนการที่สลับซับซ้อน เช่น ต้องพิจารณาค่านิยม ความสนใจ ความถนัด และคุณสมบัติอื่น ๆ การตัดสินใจ
สัมพันธ์กับทักษะที่ได้เรียนรู้ ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของบุคคล เช่นหลักในการตัดสินใจ เป็นการสารวจหนทางที่
จะเป็นไปได้กาหนดว่าจะทาอะไร จะเกิดผลอะไร ในการตัดสินใจ เราต้องรู้ จักความสามารถ ความสนใจ ค่านิยม
ของตนเองและรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง นาความรู้ไปพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ถ้าได้ข้อมูลมากเท่าใด บุคคลนั้นก็มี
โอกาสได้ผลที่พึงปรารถนามากขึ้นเท่านั้น ข้อมูลจากการประเมินนาไปสู่การอภิปรายลักษณะพิเศษของบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับความต้องการทางการศึกษาและอาชีพ
การประเมินทางเลือกอาชีพ
สิ่งสาคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 : ปัจจัยภายนอก ได้แก่ข้อมูลด้านอาชีพเป็นข้อมูลที่มีขอบข่ายกว้างขวางมาก ซึ่งขอบข่าย
ของข้อมูลด้านอาชีพพอสรุปได้ดังนี้
1. แนวโน้มของตลาดแรงงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการผู้ทางานในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน และ
การพยากรณ์ที่จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต
2. ลักษณะงาน งานที่จะต้องทาเป็นประจามีลักษณะอย่างไร ผู้ทางานจะต้องทาอะไรบ้าง เป็นงานที่ทา
ให้เกิดความเพลิดเพลินหรือก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย งาน ใหญ่หรืองานเล็ก มีความรับผิดชอบที่สาคัญหรือไม่ ต้อง
เกี่ยวข้องกับตัวเลข สิ่งของ หรือคน ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากหรือไม่ ต้องนั่งทางาน ยืนทางาน ต้องเดิน ทาง
หรือไม่
3. สภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของงาน เช่น ร้อน เย็น ชื้น แห้ง เปียก
ฝุ่นละออง สกปรกเสียงดัง ในอาคาร กลางแจ้ง ในโรงงาน มีสารพิษ มีสารกัมมันตภาพรังสี มีความขัดแย้ง เป็นต้น
4. คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระกอบอาชี พ อายุ ได้ มี ก ารก าหนดช่ ว งอายุ ใ นการท างานและเกษี ย ณไว้
อย่างไร เพศ อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเป็นอาชีพสาหรับเพศหญิงหรือเพศชาย หรือให้ โอกาสแก่ทั้งหญิงทั้งชาย หรือ
ให้โอกาสแก่เพศใดเพศหนึ่งมากกว่า
5. การเข้าประกอบอาชีพ การเข้าประกอบอาชีพต้องมีวิธีการอย่างไร โดยการสมัครงานกับนายจ้างด้วย
ตนเองต้องมีการสอบสัมภาษณ์หรือต้องสอบข้อเขียนด้วย ถ้าเป็นการ ประกอบอาชีพอิสระต้องใช้ทุนทรัพย์เพื่อ
ดาเนินกิจการมากน้อยเพียงใด
6. รายได้ ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ จะมีรายได้เป็นวัน สัปดาห์ เดือน ปี โดยเฉลี่ยแล้วเป็นเงินเท่าใด
7. ความก้ า วหน้ า อาชี พ นั้ น ๆ จะมี ค วามก้ า วหน้ า เพี ย งใด จะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาอบรมเพิ่ ม เติ ม มี
ความสามารถหรือประสบการณ์อย่างไรจึงจะได้เลื่อนขั้นมากน้อยเพียงใด การประกอบอาชีพเดิมนาไปสู่อาชีพใหม่
หรือไม่
8. การกระจายของผู้ประกอบอาชีพ มีผู้ประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใดและกระจายอยู่ทั่วประเทศ
หรือมีอยู่เพียงบางจังหวัด ทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ผู้ประกอบอาชีพที่ใดก็ได้หรือจะต้อง อยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ
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9. ข้อดี และข้อเสีย อาชีพแต่ล ะอย่างย่ อมมีทั้งข้อดีและข้อ เสี ย ซึ่งขึ้นอยู่กับความพอใจและความ
ต้องการของผู้ประกอบอาชีพของแต่ละคน งานบางอย่างอาจมีการ ทางาน ล่วงเวลา ทางานในวันเสาร์อาทิตย์
หรือ วันหยุด และการเดินทางไปปฏิบัติในท้องที่อื่น ๆ งานบางอาชีพมีความมั่นคงกว่างานอาชีพอื่น ฯลฯ
ประการที่ 2 ปัจจัยภายในได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความสนใจ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความถนัดทักษะ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบ ความอุตสาหะ เพศ เชื้อชาติ อายุ ความแข็งแรง สุขภาพ ความปลอดภัย
ความมั่นคง การทางานเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือไม่ ฯลฯ
ข้อสรุปก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ
1. ผู้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กควรรู้ จั ก ตนเองให้ ดี เ สี ย ก่ อ น โดยเฉพาะในด้ า นอุ ป นิ สั ย ใจคอ ความรู้ ความถนั ด
ความสามารถ สุภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ
2. ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ลั กษณะของงานอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของงานอาชีพ
ค่าจ้าง สวัสดิการ ความก้าวหน้า ความต้องการของตลาดแรงงาน ฯลฯ
ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
1. กาหนดปัญหาหรืออุปสรรคให้ชัดเจนว่า เรากาลังตัดสินใจเรื่องอะไร เช่น เรากาลังเลือกแผนการเรียน
อะไร หรือเลือกที่จะประกอบอาชีพอะไร
2. สารวจตัวเลือกต้องรู้จักแผนที่จะเลือกหรืออาชีพที่จะเลือก
3. เปรียบเทียบแต่ละตัวเลือกแตกต่างกันอย่างไร
4. สารวจข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะเลือกแผนหรืออาชีพทั้งหมด
5. แปลความข้อมูลต้องกาหนดน้าหนักความสาคัญให้แต่ละตัวเลือก การตัดสินใจเลือกอาชีพมักเกิดขึ้น
เมื่อมีอาชีพให้เราตัดสินใจเลือกมากกว่าหนึ่งอาชีพ มีความรู้และประสบการเกี่ยวกับอาชีพที่จะเลือก
6. จัดการกับข้อมูลโดยการให้น้าหนักความสาคัญแต่ละตัวเลือกในแต่ละประเด็นเมื่อเราเข้าใจว่าทาไมเรา
จึงเลือกตัวเลือกนี้มากว่า จะทาให้ตัวเลือกลดลง จนเหลืออาชีพที่เราสนใจเท่านั้น
7. เรียงลาดับประโยชน์ของตัวเลือกจากมากไปหาน้อย จะช่วยให้เห็นความสาคัญของตัวเลือกแต่ละตัว
มากขึ้น
8. ตัดสินใจ การตัดสินใจเลือกอาชีพที่ดีจะต้องไม่กังวลใจว่าตัวเลือกที่เหลือจะเหมาะสมกับตัวเรามาก
น้อยเพียงใด เมื่อเราได้พิจารณาตัวเลือกหลายปัจจัย ได้คิดอย่างรอบคอบ เราต้องตระหนักว่าเราทาดีที่สุดแล้วใน
ขณะนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปการตัดสินใจเลือกจะมีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าอะไร จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาของเรา
คือเราจะต้องพยายามเลือกอาชีพที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อตัวเรามากที่สุด ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ และ
ความรู้สึก ต้องพิจารณาจากความสนใจ บุคลิกภาพ ค่านิยม และความต้องการคะ
http://www.unigang.com
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ใบงาน ที่ 4 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แนวทางเลือกอาชีพ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ชัยนที
้นมัธ่ 1ยมศึ
ที่ ก๓ษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึ
คาชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลแนวทางเลือกอาชีพ และนาเสนอแนวทางการตัดสินใจเลือกอาชีพตนเอง
โดยเขียนสรุป และนาเสนอ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนน
รวม

ระดับปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
อธิบายแนวทางการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
วยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๓ี่ ๓เปิสูด่โโลกอาชี
ลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แนวทางเลือกอาชีพ
หน่หน่วยการเรี
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
คะแนน
ทักษะ
ระดับ
การวิเคราะห์
รวม
กระบวนการ
คุณภาพ
ข้อมูล
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1
8

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แนวทางเลือกอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเปิ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง แนวทางเลือกอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเปิ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

314

304
313

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
วิเคราะห์บุคลิกภาพกับงานอาชีพ ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการนาเสนอ
2. ทักษะการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
- ครูเปิดเว็บไซต์การ ข้อมูลด้านอาชีพให้นักเรียนดู
โดยใช้คาถาม เพื่อเชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งนักเรียนตามความเหมาะสม เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก
เว็บไซต์เว็บไซต์ข้อมูลด้านอาชีพ
- นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์เว็บไซต์
ข้อมูลด้านอาชีพ และ ใบความรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคลิกภาพกับงาน
อาชีพ
- นักเรียนสรุปผลสืบค้นข้อมูลบุคลิกภาพกับงานอาชีพ
- นักเรียนนาเสนอผลสืบค้นข้อมูลบุคลิกภาพกับงานอาชีพ
จากใบงานที่ 5
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป อาชีพที่สนใจ และเหมาะสมกับ
บุคลิกตนเอง

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง บุคลิกภาพกับงาน
อาชีพ
เว็บไซต์ข้อมูลด้านอาชีพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การนาเสนอผลงานบุคลิกด้านอาชีพ

๓๑๕
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การวัการวั
ดและการประเมิ
ดและการประเมิ
นผลนผล
สิ่งที่ตสิ้อ่งทีงการวั
่ต้องการวั
ด/ประเมิ
ด/ประเมิ
น น
วิธีการ
วิธีการ
ด้านความรู
ด้านความรู
้ ้
การอธิ
การอธิ
บาย บาย
กลุ่มอาชี
กลุ่มพอาชี
กับพบุกัคบลิบุกภาพ
คลิกภาพ การตอบค
การตอบค
าถามาถาม
การเขีการเขี
ยนสรุยปนสรุป

เครื่อเครื
งมือ่ ทีงมื่ใช้อที่ใช้
เกณฑ์เกณฑ์
1. แบบบั
1. แบบบั
นทึกนทึก
-ใช้เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์
rubric
rubric
2. ชุ2.
ดคาถาม
ชุดคาถาม
4 ระดั
4 บระดับ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ระดับระดั
2บ 2
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไประดั
ขึ้นไป
ด้านทัด้ากนทั
ษะกระบวนการ
กษะกระบวนการ 1. ตรวจผลงาน
1. ตรวจผลงาน
1. แบบบั
1. แบบบั
นทึกนการตรวจ
ทึกการตรวจ-ใช้เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์
rubric
rubric
1. การวิ
1. การวิ
เคราะห์
เคราะห์
ข้อมูลข้ด้อมูานลด้าน
งาน งาน
4 ระดั
4 บระดับ
อาชีพอาชีพ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ระดับระดั
2บ 2
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไประดั
ขึ้นไป
2.ทัก2.ทั
ษะการท
กษะการท
างานเป็
างานเป็
น น 2.สัง2.สั
เกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรมการ
กรรมการ 2.แบบสั
2.แบบสั
งเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรมกรรมระดับระดั
พฤติบพฤติ
กรรมที
กรรมที
่ ่
กลุ่มกลุ่ม
ทางานร่
ทางานร่
วมกันวมกัน
การทการท
างานร่างานร่
วมกันวมกัน แสดงออก
แสดงออก
4 ระดั
4 บระดับ
3. ทั3.
กษะการน
ทักษะการน
าเสนอ
าเสนอ 3. สั3.
งเกตสังเกต
3. แบบบั
3. แบบบั
นทึกนการสั
ทึกการสั
งเกตงเกตโดยใช้โดยใช้
เกณฑ์เกณฑ์
rubric
rubric
การนการน
าเสนอ
าเสนอ
การผ่การผ่
านอยูานอยู
่ในระดั
่ในระดั
บ บ
คุณภาพ
คุณภาพ
2 ขึ2้นไปขึ้นไป
ด้านคุด้าณนคุ
ลักณษณะ
ลักษณะ
สังเกตพฤติ
สังเกตพฤติ
กรรมกรรม
แบบบัแบบบั
นทึกนการสั
ทึกการสั
งเกตงเกต -ระดั-ระดั
บพฤติบพฤติ
กรรมที
กรรมที
่ ่
พฤติพฤติ
กรรมกรรม
แสดงออก
แสดงออก
4 ระดั
4 บระดับ
1.มีว1.มี
ินัย วินัย
โดยใช้โดยใช้
เกณฑ์เกณฑ์
rubric
rubric
2.ใฝ่2.ใฝ่
เรียนรูเรี้ ยนรู้
การผ่การผ่
านอยูานอยู
่ในระดั
่ในระดั
บ บ
3.มีค3.มี
วามมุ
ความมุ
่งมั่นในการ
่งมั่นในการ
คุณภาพ
คุณภาพ
“พอใช้
“พอใช้
” ”
ทางาน
ทางาน
ขึ้นไปขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..................................................................................................................................................... .........................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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318
318
ใบความรู
ใบความรู
ใบความรู้ท้ท้ที่ ี่ ี่555 เรืเรืเรื่อ่อ่องงงบุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพกั
ภาพกั
ภาพกับบบงานอาชี
งานอาชี
งานอาชีพพพหน่
หน่
หน่วววยที
ยที
ยที่ ่ ่333
แผนการจั
แผนการจั
แผนการจัดดดการเรี
การเรี
การเรียยยนรู
นรู
นรู้ท้ท้ที่ ี่ ี่๕๕๕ เรืเรืเรื่อ่อ่องงง บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพกั
ภาพกั
ภาพกับบบงานอาชี
งานอาชี
งานอาชีพพพ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที
่ ๑ยยยชันที
้นมั่ ่ ่1ธ11ยมศึ
๓ษาปี
รายวิ
รายวิ
รายวิชชชาาารายวิ
การงานอาชี
การงานอาชี
การงานอาชี
พพพและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
รหั
รหั
รหัสสสง23101
ง23101
ง23101
ภาคเรี
ภาคเรี
นที
นที
ชัชัชั้น้น้นมักมัมัธษาปี
ธธยมศึ
ยมศึ
ยมศึทกกี่ กษาปี
ษาปีททที่ ี่ ี่333
ของกลุบบบกลุ
่มกลุ
กั่มบ่ม่มอาชี
จุจุจุดดดประสงค์
ประสงค์
ประสงค์กกการเรี
ารเรี
ารเรียยยนรู
นรู
นรู้ ้ ้ วิวิวิเเคราะห์
เคราะห์
คราะห์บบบุคุคุคลิลิลิกกกภาพของกั
ภาพของกั
ภาพของกั
กลุ
อาชี
อาชีพพพทีทีที่เ่เหมาะสมกั
่เหมาะสมกั
หมาะสมกับบบตนเองได้
ตนเองได้
ตนเองได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพ
ภาพ
ภาพ คืคืคือออ ลัลัลักกกษณะส่
ษณะส่
ษณะส่วววนรวมของบุ
นรวมของบุ
นรวมของบุคคคคล
คล
คลซึซึซึ่ง่ง่งประกอบไปด้
ประกอบไปด้
ประกอบไปด้วววยสิ
ยสิ
ยสิ่ง่ง่งทีทีที่ป่ป่ปรากฏทางร่
รากฏทางร่
รากฏทางร่าาางกาย
งกาย
งกาย นินินิสสสัยัยัยใจคอ
ใจคอ
ใจคอ
ความรู
ความรู
ความรู้ ส้ ส้ สึ กึ กึ กนึนึนึกกกคิคิคิดดด และพฤติ
และพฤติ
และพฤติกกกรรมรวมของบุ
รรมรวมของบุ
รรมรวมของบุคคคคลนั
คลนั
คลนั้ น้ น้ น รวมทั
รวมทั
รวมทั้ ง้ ง้ งสิสิสิ่ ง่ ง่ งทีทีที่ ช่ ช่ ชอบและไม่
อบและไม่
อบและไม่ชชชอบ
อบ
อบ สิสิสิ่ ง่ ง่ งทีทีที่ ส่ ส่ สนใจและไม่
นใจและไม่
นใจและไม่สสสนใจ
นใจ
นใจ
เป้
เป้
เป้าาาหมายในชี
หมายในชี
หมายในชีวววิติติตและความสามารถต่
และความสามารถต่
และความสามารถต่าาางงงๆๆๆ ดัดัดังงงนันันั้น้น้นความส
ความส
ความสาคั
าคั
าคัญญญของบุ
ของบุ
ของบุคคคลิลิลิกกกภาพจึ
ภาพจึ
ภาพจึงงงเกีเกีเกี่ย่ย่ยวข้
วข้
วข้ออองกั
งกั
งกับบบสิสิสิ่ง่ง่งต่ต่ต่อออไปนี
ไปนี
ไปนี้ ้ ้
1.ทางกายภาพ
1.ทางกายภาพ
1.ทางกายภาพเช่เช่เช่นนน มีมีมีรรรูปูปูปร่ร่ร่าาางหน้
งหน้
งหน้าาาตาดี
ตาดี
ตาดี มีมีมีสสสุขุขุขภาพร่
ภาพร่
ภาพร่าาางกายแข็
งกายแข็
งกายแข็งงงแรง
แรง
แรง มีมีมีคคความมั
วามมั
วามมั่น่น่นใจในตนเอง
ใจในตนเอง
ใจในตนเอง
2.ทางสมอง
2.ทางสมอง
2.ทางสมอง เช่เช่เช่นนนมีมีมีคคความจ
วามจ
วามจาดี
าดี
าดีมีมีมีคคความรู
วามรู
วามรู้ด้ด้ดี ี ีมีมีมีปปปัญัญัญญาดี
ญาดี
ญาดี
3.ความสามารถ
3.ความสามารถ
3.ความสามารถ เช่เช่เช่นนน มีมีมีปปประสบการณ์
ระสบการณ์
ระสบการณ์มีมีมีคคความถนั
วามถนั
วามถนัดดดจากการฝึ
จากการฝึ
จากการฝึกกกฝน
ฝน
ฝน
4.ความประพฤติ
4.ความประพฤติ
4.ความประพฤติ เช่เช่เช่นนนเป็
เป็
เป็นนนคนสุ
คนสุ
คนสุภภภาพอ่
าพอ่
าพอ่อออนโยน
นโยน
นโยนมีมีมีมมมนุนุนุษษษยสั
ยสั
ยสัมมมพัพัพันนนธ์ธ์ธ์เป็
เป็
เป็นนนผูผูผู้อ้อ้อยูยูยู่ใ่ใ่ในศี
นศี
นศีลลลธรรม
ธรรม
ธรรม มีมีมีทททัศัศัศนคติ
นคติ
นคติททที่ดี่ดี่ดี ี ีมีมีมี
น้น้น้าใจ
าใจ
าใจไม่
ไม่
ไม่เเห็เห็ห็นนนแก่
แก่
แก่ตตตัวัวัว
5.อารมณ์
5.อารมณ์
5.อารมณ์แแและก
ละก
ละกาลั
าลั
าลังงงใจ
ใจ
ใจ เช่
เช่เช่นนน ใจเย็
ใจเย็
ใจเย็นนน มีมีมีจจจิติติตใจเข็
ใจเข็
ใจเข็มมมแข็
แข็
แข็งงง มีมีมีคคความอดกลั
วามอดกลั
วามอดกลั้น้น้น ไม่
ไม่
ไม่ฉฉฉุนุนุนเฉีเฉีเฉียยยววว ไม่
ไม่
ไม่ททท้อ้อ้อถอย
ถอย
ถอย ไม่
ไม่
ไม่เเเสีสีสียยย
ขวั
ขวั
ขวัญญญง่ง่ง่าาายยย
ฮอลแลนด์
ฮอลแลนด์ไไได้ด้ด้สสสรุรุรุปปปทฤษฎี
ทฤษฎีขขของเขาไว้
องเขาไว้ 444ประการดั
ประการดังงงนีนีนี้ ้ ้คืคืคือออ
ฮอลแลนด์
ทฤษฎี
องเขาไว้
ประการดั
1.
1.ในสั
ในสังงงคมของวั
คมของวัฒฒฒนธรรมตะวั
นธรรมตะวันนนตก
ตกสามารถแบ่
สามารถแบ่งงงบุบุบุคคคคลออกตามลั
คลออกตามลักกกษณะของบุ
ษณะของบุคคคลิลิลิกกกภาพได้
ภาพได้ 666ประเภท
ประเภทคืคืคือออ
1.
ในสั
คมของวั
นธรรมตะวั
ตก
สามารถแบ่
คลออกตามลั
ษณะของบุ
ภาพได้
ประเภท
1)
1)พวกชอบเกี
พวกชอบเกี่ย่ย่ยวข้
วข้ออองกั
งกับบบสิสิสิ่ ง่ ง่ งทีทีที่ เ่ เ่ เป็ป็ป็นนนรูรูรูปปปธรรม
ธรรม (Realistic)
(Realistic)2)
2) พวกที
พวกที่ ช่ ช่ ชอบเกี
อบเกี่ ย่ ย่ ยวข้
วข้ออองกั
งกับบบกิกิกิจจจกรรมที
กรรมที่ ใ่ ใ่ ใช้ช้ช้
1)
พวกชอบเกี
วข้
งกั
ธรรม
(Realistic)
2)
พวกที
อบเกี
วข้
งกั
กรรมที
ความคิ
ความคิดดด การแก้
การแก้ปปปัญัญัญหา(Intellectual)
หา(Intellectual) 3)
3) พวกชอบเข้
พวกชอบเข้าาาสัสัสังงงคม(Social
คม(Social))) 4)
4) พวกชอบระเบี
พวกชอบระเบียยยบแบบแผน
บแบบแผน
ความคิ
การแก้
หา(Intellectual)
3)
พวกชอบเข้
คม(Social
4)
พวกชอบระเบี
บแบบแผน
(Conventional)
(Conventional) 5)
5) พวกที
พวกที่ ม่ ม่ มี คี คี ความทะเยอทะยาน
วามทะเยอทะยาน ชอบมี
ชอบมีอออานาจ
านาจ (Enterprising)
(Enterprising) 6)
6) พวกชอบศิ
พวกชอบศิลลลปะ
ปะ
(Conventional)
5)
พวกที
วามทะเยอทะยาน
ชอบมี
านาจ
(Enterprising)
6)
พวกชอบศิ
ปะ
(Artistic)
(Artistic)
(Artistic)
2.
2.บรรดาอาชี
บรรดาอาชีพพพต่ต่ต่าาางงงๆๆๆ นันันั้น้น้น สามารถแบ่
สามารถแบ่งงงตามลั
ตามลักกกษณะและสภาพแวดล้
ษณะและสภาพแวดล้อออมได้
มได้ 666 ชนิ
ชนิดดด ซึซึซึ่ง่ง่งสอดคล้
สอดคล้ออองกั
งกับบบ
2.
บรรดาอาชี
สามารถแบ่
ตามลั
ษณะและสภาพแวดล้
มได้
ชนิ
สอดคล้
งกั
บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพของคนทั
ภาพของคนทั้ง้ง้ง666 ประเภท
ประเภท
ภาพของคนทั
ประเภท
3.
3.บุบุบุคคคคลย่
คลย่อออมแสวงหาสภาพแวดล้
มแสวงหาสภาพแวดล้อออมและอาชี
มและอาชีพพพซึซึซึ่ง่ง่งเปิ
เปิดดดโอกาสให้
โอกาสให้เเเขาได้
ขาได้ใใใช้ช้ช้คคความสามารถและทั
วามสามารถและทักกกษะ
ษะเพื
เพื่อ่อ่อ
3.
คลย่
มแสวงหาสภาพแวดล้
มและอาชี
เปิ
โอกาสให้
ขาได้
วามสามารถและทั
ษะ
เพื
แสดงออกถึ
แสดงออกถึงงงค่ค่ค่าาานินินิยยยมและทั
มและทัศศศนคติ
นคติตลอดจนการ
ตลอดจนการมีมีมีบบบทบาทที
ทบาทที่เ่เ่หมาะสม
เหมาะสม
หมาะสม และหลี
และหลีกกกเลีเลีเลี่ย่ย่ยงบทบาทที
งบทบาทที่ไ่ไ่ไม่ม่ม่เเหมาะสมกั
เหมาะสมกั
หมาะสมกับบบ
แสดงออกถึ
มและทั
นคติ
ตลอดจนการ
ทบาทที
และหลี
งบทบาทที
ตนเอง
ตนเอง
ตนเอง
4.
4.พฤติ
พฤติกกกรรมของบุ
รรมของบุคคคคลสามารถอธิ
คลสามารถอธิบบบายได้
ายได้จจจากปฏิ
ากปฏิกกกิริริริ ยิ ยิ ยาระหว่
าระหว่าาางแบบฉบั
งแบบฉบับบบแห่
แห่งงงพฤติ
พฤติกกกรรมของเขากั
รรมของเขากับบบ
4.
พฤติ
รรมของบุ
คลสามารถอธิ
ายได้
ากปฏิ
าระหว่
งแบบฉบั
แห่
พฤติ
รรมของเขากั
สภาพแวดล้
สภาพแวดล้อออมของเขา
มของเขา
สภาพแวดล้
มของเขา
จอห์
จอห์นนนแอล
แอลฮอลแลนด์
ฮอลแลนด์ได้
ได้จจจาแนกประเภทอาชี
าแนกประเภทอาชีพพพตามบุ
ตามบุคคคลิลิลิกกกภาพของบุ
ภาพของบุคคคคลออกเป็
คลออกเป็นนน666กลุ
กลุ่ม่ม่มซึซึซึ่ง่ง่ง
จอห์
แอล
ฮอลแลนด์
ได้
าแนกประเภทอาชี
ตามบุ
ภาพของบุ
คลออกเป็
กลุ
สามารถตั
สามารถตั
สามารถตัดดดสิสิสินนนใจก่
ใจก่
ใจก่อออนตั
นตั
นตัดดดสิสิสินนนใจเลื
ใจเลื
ใจเลือออกอาชี
กอาชี
กอาชีพพพดัดัดังงงนีนีนี้ ้ ้
กลุ
กลุ
กลุ่ม่ม่มทีทีที่ ่ ่111:::บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพแบบจริ
ภาพแบบจริ
ภาพแบบจริงงงจัจัจังงงไม่
ไม่
ไม่คคคิดิดิดฝัฝัฝันนนนินินิยยยมความจริ
มความจริ
มความจริงงงและสิ
และสิ
และสิ่ง่ง่งทีทีที่เ่เป็่เป็ป็นนนรูรูรูปปปธรรม(
ธรรม(
ธรรม(REALISTIC)
REALISTIC)
REALISTIC)
กลุ
กลุ
กลุ่ม่ม่มทีทีที่ ่ ่222:::บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพแบบที
ภาพแบบที
ภาพแบบที่ต่ต่ต้อ้อ้องใช้
งใช้
งใช้เเชาว์
เชาว์
ชาว์ปปปัญัญัญญาและความคิ
ญาและความคิ
ญาและความคิดดดนันันักกกวิวิวิชชชาการ
าการ
าการหรื
หรื
หรือออผูผูผู้ใ้ใ้ใช้ช้ช้กกกิจิจิจกรรมทางปั
กรรมทางปั
กรรมทางปัญญญญา
ญา
ญา
ในการแก้
ในการแก้
หา
และแสวงหาความรู
(INVESTIGATIVE)
ในการแก้ปปปัญัญัญหา
หาและแสวงหาความรู
และแสวงหาความรู้ ้ ้(INVESTIGATIVE)
(INVESTIGATIVE)
กลุ
กลุ่ม่ม่มทีทีที่ ่ ่333:::บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพแบบมี
ภาพแบบมีศศศิลิลิลปะ
ปะ(ARTISTIC)
(ARTISTIC)
กลุ
ภาพแบบมี
ปะ
(ARTISTIC)
กลุ
กลุ่ม่ม่มทีทีที่ ่ ่444:::บุบุบุคคคลิลิลิกกกภาพที
ภาพที่ช่ช่ชอบสมาคม
อบสมาคมสัสัสังงงคมกั
คมกับบบบุบุบุคคคคลอื
คลอื่น่น่นมีมีมีคคความสนใจสั
วามสนใจสังงงคม
คม(SOCIAL)
(SOCIAL)
กลุ
ภาพที
อบสมาคม
คมกั
คลอื
วามสนใจสั
คม
(SOCIAL)
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กลุ่มที่ 5 : บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทา มีธรรมชาติที่ชอบทากิจกรรม เกี่ยวข้องกับการวางแผน
หรือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (ENTERPRISING)
กลุ่มที่ 6 : บุคลิกภาพที่ทาตามระเบียบแบบแผน (CONVENTIONAL)
การเลือกประกอบอาชีพสามารถจาแนกกลุ่มอาชีพตามบุคลิกภาพของผู้ประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้
บุคลิกภาพแบบที่ 1 จริงจัง ยึดมั่นถือมั่น (กลุ่มช่าง) ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะไม่ชอบสังคม ขี้อาย
เกรงใจ ไม่ชอบการเผชิญหน้า ถ่อมตัว จริงใจ ตรงไปตรงมา มีความมั่นคง มีความเพียร ไม่ท้อถอย เชื่อในสิ่งที่
เห็น ชอบชีวิตเรียบง่าย ชอบทางานกับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรกล มักพอใจกับการทากิจกรรมที่มีลักษณะ
เป็นรูปร่างเด่นชัด มีกฎเกณฑ์และระเบียบที่แน่นอน
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ นักบิน ช่างไฟฟ้า เกษตรกรรม ช่างสารวจ ช่างเทคนิค ช่างตัดเสื้อ
พนักงานป่าไม้ ช่างเครื่องยนต์ วิศวกรเครื่องกล ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์
บุคลิกภาพแบบที่ 2 ชอบสืบเสาะ ค้นหาความจริง (กลุ่มนักคิด) ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้มักเป็นคน
ช่างสังเกต ชอบวิเคราะห์ แยกแยะ ตัดสินปัญหา รอบคอบ ชอบวิจารณ์ มีหลักการและเหตุผล สงสัย ใฝ่รู้ มี
ไหวพริบ ชอบคิดไตร่ตรอง มีความพอใจกับการทากิจกรรมที่ต้องใช้การสังเกต การค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ
และการคิดค้นผลงาน
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ แพทย์ นักสถิติ เภสัชกร นักวิจัย นักจิตวิทยา โปรแกรมเมอร์ นัก
ดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ ครูสอนคณิตศาสตร์
บุคลิกภาพแบบที่ 3 มีศิลปะ (กลุ่มศิลปิน) ผู้มีบุคลิกภาพแบบนี้เป็นผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะ ชอบ
อิสระ ทาอะไรตามอารมณ์ ไม่จริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบแสดงออก ไม่ชอบทาตามอย่างใคร รักสวยรัก
งาม มักพอใจทากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะทุกแขนง เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ ละคร และการประพันธ์ต่าง ๆ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ จิตรกร ผู้สื่อข่าว สถาปนิก นักแสดง มัณฑนากร นักประพันธ์
ผู้เขียนการ์ตูน ผู้กากับการแสดง ครูสอนดนตรี – นาฏศิลป์ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
บุคลิกภาพแบบที่ 4 ชอบสมาคมกับผู้อื่น (กลุ่มบริการ) ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะชอบทางานกับ
กลุ่มคน ชอบการบริการ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นกันเอง เป็นมิตรกับทุกคน มี ความรับผิดชอบ ใจดี
มีเมตตา ไม่ปรักปราใคร เข้าสังคมได้ดี รู้จักกาลเทศะ มักพอใจกับการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่น
และการติดต่อประสานงาน
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ พยาบาล ครู อาจารย์ ช่างเสริมสวย ตัวแทนธุรกิจ นักโภชนาการ
ผู้ให้คาปรึกษา พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการโรงแรม ผู้บริหารสถานศึกษา นักสังคมสงเคราะห์
บุคลิกภาพแบบที่ 5 กล้าคิด กล้าทา (กลุ่มธุรกิจ) ผู้ที่มี
บุคลิกภาพแบบนี้มีนิสัยชอบการผจญภัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความทะเยอทะยาน คล่องแคล่ว ว่องไว รัก
ความก้าวหน้า กล้าหาญ ช่างคิด มักพอใจกับการทางานที่มีการแข่งขัน ได้เป็นผู้นา ได้ควบคุมดูแลผู้อื่นเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ พิธีกร มัคคุเทศก์ ผู้พิพากษา ทนายความ นายธนาคาร นักวิจัย
ตลาด โฆษกสถานีวิทยุ ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการสานักงาน พนักงานขายประกัน
บุคลิกภาพแบบที่ 6 ชอบทาตามระเบียบ (กลุ่มธุรการ) ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มีนิสัยชอบทาตาม
ผู้อื่น มีความยุติธรรม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เชื่อคนง่าย มีระเบียบ อดทน ชอบชีวิตเรียบง่าย มักพอใจกับ
การทากิจกรรมที่เป็น กิจวัตร การจดบันทึก รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และงานที่ได้รับคาสั่งจากผู้อื่น
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ เลขานุการ นักการบัญชี ผู้จัดการสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานไปรษณีย์
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เจ้าหน้าที่ประเมินผล นักอนุรักษ์ทรัพยากร พนักงานพิสูจน์อักษร เจ้าหน้าที่ควบคุ มสินค้า เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลลักษณะอาชีพที่ฉันชอบและสนใจ
http://a-chieve.org/information/occupation
ข้อมูลลักษณะอาชีพ
รายละเอียดโครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
http://service.nso.go.th/nso/knowledge/standard/page3.html
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
https://www.tpqi.go.th/standard.php
sites.google.com
http://youtube.com/watch?v=rLRgBL55DiA
วิธีง่ายๆ ในการรู้จักตัวเอง ไม่รู้จักตัวเองจะทาอย่างไร
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ใบงานรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคลิกภาพของฉันกับอาชีพที่ฉันค้นพบ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
นที่ 1กษาปี
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัธยยมศึ
๓ กษาปีที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์บุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาชีพ เลือกทากลุ่มละ 1 กลุ่มอาชีพ
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพ
ลักษณะนิสัย
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

อาชีพ
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

บุคลิกภาพแบบ......

อาชีพ
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

พฤติกรรมที่แสดงออก
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

อาชีพ
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………….

สรุป คนมีบุคลิกภาพแบบ .......................................................................................................................
อาชีพที่เหมาะสม คือ..............................................................................................................................
เหตุผล
..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

ระดับปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ
ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

1 คะแนน

4

คะแนนรวม

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
เขียนสรุปผลการศึกษา
บุคลิกด้านอาชีพ
4 3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๓ี่ ๓เปิสูด่โโลกอาชี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
หน่
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ที่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
้นมัธยมศึ

ไม่ผ่าน

322

312
321

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
คะแนน
ระดับ
การนาเสนอ การสืบค้นและ
รวม
ผลงาน
วิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพ
4 3 2 1 4 3 2 1
8

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ สูด่โโลกอาชี
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ไม่ผ่าน

สรุปผล

323
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ

324

314
323

หน่
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 33 เปิ
เปิดดโลกอาชี
โลกอาชีพพ
กลุ
กลุ่ม่มสาระการเรี
สาระการเรียยนรู
นรู้้ การงานอาชี
การงานอาชีพพและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื
ขอบเขตของเนื้อ้อหา
หา
การทดสอบบุ
ค
ลิ
นอาชีพพ
การทดสอบบุคลิกกด้ด้าานอาชี
จุจุดดประสงค์
ประสงค์ขของการเรี
องการเรียยนรู
นรู้้
ด้ด้าานความรู
นความรู้้
อธิ
ออมูมูลลจากการวิ
เเคราะห์
ลลแบบทอดสอบ
ายผลจากการวิ
เคราะห์
ข้อขขมู้อ้อลมูมูแบบทดสอบ
อธิบบายข้
ายข้
จากการวิ
คราะห์
แบบทอดสอบ
นอาชีพพได้
ได้
ด้ด้าานอาชี
นทักกษะกระบวนการ
ษะกระบวนการ
ด้ด้าานทั
1. ทัทักกษะการคิ
ษะการคิดดวิวิเเคราะห์
คราะห์
1.
ษะการทางานร่
างานร่ววมกั
มกันน
2.
2. ทัทักกษะการท
ด้ด้าานคุ
นคุณ
ณลัลักกษณะ
ษณะ
1.
มี
ว
น
ิ
ย
ั
1. มีวินัย
2.ใฝ่เเรีรียยนรู
นรู้้
2.ใฝ่
3.มีคความมุ
วามมุ่ง่งมัมั่น่นในการท
ในการทางาน
างาน
3.มี

ขัขั้น้นสรุ
สรุปป (10
(10 นาที
นาที))
-- ครู
ครูแและนั
ละนักกเรี
เรียยนช่
นช่ววยกั
ยกันนสรุ
สรุปป อาชี
อาชีพพทีที่ส่สนใจ
นใจ และเหมาะสมกั
และเหมาะสมกับบ
บุบุคคลิลิกกตนเอง
ตนเอง

ขัขั้น้นสอน
สอน (45
(45 นาที
นาที))
-- แบ่
แบ่งงนันักกเรี
เรียยนตามความเหมาะสม
นตามความเหมาะสม เพื
เพื่่ออจัจัดดททาแบบทดสอบด้
าแบบทดสอบด้าานน
อาชี
อาชีพพ
-- ครู
ครูแแจกใบความรู
จกใบความรู้้ ทีที่่ 66 เรื
เรื่อ่องง การทดสอบบุ
การทดสอบบุคคลิลิกกด้ด้าานอาชี
นอาชีพพ
-- นันักกเรี
เรียยนท
นทาแบบทดสอบด้
าแบบทดสอบด้าานอาชี
นอาชีพพ
-- นันักกเรี
เรียยนวิ
นวิเเคราะห์
คราะห์ขข้้ออมูมูลลอาชี
อาชีพพทีที่ส่สนใจจากแบบทดสอบด้
นใจจากแบบทดสอบด้าานน
อาชี
อาชีพพตนเอง
ตนเอง
-- นันักกเรี
เรียยนน
นนาเสนอผลการวิ
าเสนอผลการวิเเคราะห์
คราะห์ขข้้ออมูมูลลอาชี
อาชีพพทีที่่จจาก
าก
แบบทดสอบด้
แบบทดสอบด้าานอาชี
นอาชีพพ จากใบงานที
จากใบงานที่่ 66

แผนการจั
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ี่ 66
เรื่อ่องง การทดสอบบุ
การทดสอบบุคคลิลิกกด้ด้าานอาชี
นอาชีพพ
เรื
รายวิ
รายวิชชาา การงานอาชี
การงานอาชีพพและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยี
กิกิจจกรรมการเรี
กรรมการเรียยนรู
นรู้้
ขัขั้น้นนนาา (5
(5 นาที
นาที))
-- ครู
คลิปป VDO
VDO อาชี
ครูเเปิปิดดคลิ
อาชีพพไหนที
ไหนที่เ่เราใช่
ราใช่
โดยใช้
ค
าถาม
เพื
อ
่
เชื
่
อ
มโยงจุ
ด
ประสงค์
โดยใช้คาถาม เพื่อเชื่อมโยงจุดประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้
-- ครู
ครูแแจ้จ้งงจุจุดดประสงค์
ประสงค์กการเรี
ารเรียยนรู
นรู้้ เรื
เรื่อ่องง การทดสอบบุ
การทดสอบบุคคลิลิกกด้ด้าานน
อาชีพพ
อาชี

เวลา 11 ชัชั่ว่วโมง
เวลา
โมง
ชัชั้้นนมัมัธธยมศึ
ก
ยมศึกษาปี
ษาปีทที่ี่ 33
สืสื่อ่อและแหล่
และแหล่งงเรี
เรียยนรู
นรู้้
- ใบความรู้ท้ที่ี่ ้ท66ี่ ๖เรื
การทดสอบบุคคลิลิคกกลิด้ด้กาานน
ใบความรู
ใบความรู
เรืเรื่อ่องง่องการทดสอบบุ
การทดสอบบุ
ด้านอาชี
อาชี
พพ พ
อาชี
- ใบงานที่ ๖ เรื่อง แบบทดสอบด้านอาชีพ
ภาระงาน/ชิ
ภาระงาน/ชิ้น้นงาน
งาน
ผลการทดสอบบุ
ผลการทดสอบบุคคลิลิกกด้ด้าานอาชี
นอาชีพพ

๓๒๕
๓๒๕
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316
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
วิธีการ
การอธิบาย
ด้านความรู้
ปความรู้ก้ ารทดสอบด้าน การตอบคาถาม
อธิสรุบายความรู
การเขียนสรุป
อาชีพ
การทดสอบด้
านอาชีพได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ตรวจผลงาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ทดสอบด้านอาชีพ
2.ทักษะการทางานเป็น
กลุ่ม

2.สังเกตพฤติกรรมการ
การทำ
�งานร่
ทางานร่
วมกัวนมกัน

ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
งาน
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “พอใช้”
ขึ้นไป

317
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

328 327
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ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง ประเภทอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ วิเคราะห์ทางเลือกอาชีพจากแบบทอดสอบด้านอาชีพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (VOCATIONAL READINESS TEST)
ลักษณะของแบบทดสอบนี้ เป็นคาถามเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ มีทั้งหมด 54 ข้อซึ่งสามารถแปลผลออกมา
เป็นบุคลิกภาพ 6 แบบ ช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางการดาเนินชีวิตในการเลือกอาชีพ
หรือการทางาน แนวทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตนเอง หรือแม้แต่การเลือกคู่ครองหรือการเลือกคบเพื่อน
ตลอดจนการเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรืองานที่ต้องทาได้
การทาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพผ่านระบบออนไลน์
เมื่อคลิกเพื่อเริ่มทาแบทดสอบฯ จะเข้าสู่หน้าทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โดยจะเริ่มต้นด้วย
แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ (TEST A) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามทั้งสิ้น 54 ข้อ ซึ่งผู้ทาแบบทดสอบฯ
สามารถเลือกคาตอบได้โดยคลิกเลือกรูปภาพแทนคาตอบที่ต้องการ

http://www.nlmi-lp.com/test1/index.php แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ กรมการจัดหางาน
https://www.arealme.com/career/th/ คุณควรประกอบอาชีพอะไร envato elements
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แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ
( VOCATIONAL READINESS TEST )
แบบทดสอบนีม้ ี 54 ข้อ

คาชี้แจง : ให้อ่านข้อความดังต่อไปนี้และพิจารณาใส่ตัวอักษรดังต่อไปนี้ในกระดาษคาตอบ
ช
หมายถึง ชอบหรือต้องการ
ค
หมายถึง คิดดูก่อนหรือไม่แน่ใจ
ม
หมายถึง ไม่ชอบหรือไม่ต้องการ
1. ออกกาลังกาย/เล่นกีฬา 2. วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 3. อยากอยู่กับเพื่อนเยอะๆ
4. ทางานตามตัวอย่างที่มีมากกว่าให้คิดทาเอาเอง 5. อยากเล่นการเมือง 6. ชอบอยู่คนเดียว
7. ออกสารวจหาข้อมูลผู้ว่างงานในหมู่บ้าน 8. วิชาวิทยาศาสตร์ 9. นักสังคมสงเคราะห์ 10. เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล/พิมพ์ดีด 11. นักเล่นหุ้น/นักเศรษฐศาสตร์/นักธุรกิจ 12. นักร้องหรือนักแสดง 13. เป็นนายช่างหรือ
โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้าง 14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงานและนโยบาย 15. เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
16. พนักงานคลังสินค้า/บัญชี 17. ขายประกันหรือพนักงานขายตรง(ไดเร็กเซลส์) 18. นักเขียนการ์ตูน
19. ผู้จัดการทีมกีฬาหรือผู้ฝึกสอน(โค้ช) 20. ศึกษาเรื่องยาสมุนไพร 21. ช่างเสริมสวย 22. เสมียน/ธุรการ
23. ทาธุรกิจหรือการค้า 24. นักประพันธ์เพลง 25. ชอบงานสืบสวนสอบสวน 26. รับปรึกษาปัญหาต่างๆ
ให้เพื่อน 27. ประชาสัมพันธ์โรงแรม 28. พนักงานธนาคาร 29. ทนายความ 30. นักดนตรี
31. นักแข่งรถ 32. นักทดลองเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม 33. ครูหรืออาจารย์ 34. เลขานุการ 35. เป็นโฆษกหรือ
พิธีกร 36. สถาปนิกหรือมัณฑนากรหรือจิตรกร 37. เป็นช่างซ่อมบารุงต่างๆ 38. ชอบสะสมของเก่าของโบราณ
39. ช่วยเหลือคนบาดเจ็บ 40. พนักงานสินเชื่อหรือเจ้าหน้าที่การเงิน 41. เป็นตัวแทนโต้วาทีของห้องเรียน
42. นักแต่งเพลงหรือผู้เรียบเรียงเสียงประสาน 43. ช่างเครื่องกล,เครื่องยนต์ 44. เปิดร้านขายยา
45. นักจัดรายการวิทยุ(ดีเจ)/ทีวี 46. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด(บรรณารักษ์) 47. นักการเมือง/กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
อบต. 48. นางแบบหรือนายแบบ 49. ทหาร/ตารวจสายปราบปราม 50. นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
51. พระสงฆ์หรือบาทหลวงสอนศาสนา 52. พนักงานรักษาความปลอดภัย 53. ศาลหรือผู้พิพากษา
54. นักข่าว
หมายเหตุ : เมื่อทาแบบทดสอบที่ 1 แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพเสร็จแล้วให้ทาแบบทดสอบที่ 1 นี้อีก
ครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบความมั่นใจในตัวเอง
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การแปลผลแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ
(VOCATIONAL READINESS TEST)
แบบทดสอบความสนใจทางอาชี พ (VOCATIONAL READINESS TEST) ฉบั บ นี้ ท าขึ้ น โดย
อ้างอิงจากทฤษฎีการจาแนกอาชีพตามบุคลิกภาพของ John L. Holland นักจิตวิทยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มีด้วยกันจานวน 54 ข้อ จาแนกเป็นค่านิยมหรือบุคลิกภาพต่างๆได้ 6 แบบดังนี้
แบบที่ 1.บุคลิกภาพแบบนิยมความจริง (Realistic) หรือใช้อักษรย่อ R
แบบที่ 2.บุคลิกภาพแบบช่างคิด (Investigative)หรือใช้อักษรย่อ I
แบบที่ 3.บุคลิกภาพชอบเข้าสังคม (Social)หรือใช้อักษรย่อ S
แบบที่ 4.บุคลิกภาพแบบจารีตนิยม (Conventional)หรือใช้อักษรย่อ C
แบบที่ 5.บุคลิกภาพแบบกล้าเสี่ยง (Enterprising)หรื
(Enterprising อใช้อักษรย่อ E
แบบที่ 6. บุคลิกภาพแบบรักศิลปะ (Artistic)หรือใช้อักษรย่อ A
โดยผลการทดสอบจะสามารถทาให้ท่านทราบถึงบุคลิกภาพ / ค่านิยม / พรสวรรค์หรือความถนัดของ
ผู้รับการทดสอบ ตลอดจนทราบถึงความแน่วแน่ในการตัดสินใจ หรือความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อมีการตัดสินใจ
ไปแล้ ว ผลที่ได้จากการทดสอบนาไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพ ตลอดจน
นายจ้างสามารถใช้ในการคัดเลือกลูกจ้างให้เหมาะสมกับภารกิจหรื องานที่ต้องทา หรือแม้แต่การเลือกคบเพื่อน
หรือแฟนหรือคู่สมรส ทั้งนี้เพราะเราสามารถทราบถึงบุคลิกภาพ / ค่านิยมหรือลักษณะนิสัยของผู้รับการทดสอบ
ตามทีก่ ล่าวแล้
วแล้วว ซึง่ ซึสอดคล้
่งสอดคล้
บทฤษฏี
วิเคราะห์
ลักษณะและองค์
ประกอบของบุ
คคล ( and
TraitFactor
and Theory)
Factor
องกัองกั
บทฤษฎี
วเิ คราะห์
ลกั ษณะและองค์
ประกอบของบุ
คคล (Trait
Theory
การว่าวิจารณญาณตั
บุคลใช้วิจารณญาณตั
สินใจเลื
อกอาชีพยโดยอาศั
ยหลักวิตเนเองและจิ
คราะห์ตนเองและ
ทฤษฎีน้ีม)ีหลัทฤษฏี
กการว่นี้มา ีหบุลัคกคลใช้
ดสินใจเลือดกอาชี
พโดยอาศั
หลักวิเคราะห์
ตวิทยา
จิความแตกต่
ตวิทยาความแตกต่
งระหว่
างบุคคลและจิ
ตวิทยาประยุ
าบุคคลประกอบด้
วยลักษณะหลาย
างระหว่างบุ
คคลและจิ
ตวิทยาประยุ
กต์ โดยมีกต์หลัโดยมี
กการว่หลัาบุกคการว่
คลประกอบด้
วยลักษณะหลายประการ
ประการ
ซึ่งสารวจและวั
ดด้วยแบบทดสอบทางจิ
วิทยาหรื
อแบบส
ารวจ กตลอดจนใช้
การสังเกตและการสั
ซึง่ สำ�รวจและวั
ดด้วยแบบทดสอบทางจิ
ตวิทยาหรือตแบบสำ
�รวจ
ตลอดจนใช้
ารสังเกตและการสั
มภาษณ์ มภาษณ์
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ใบงาน ที่ 6 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
คาชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ จัดทาแบบทดสอบ แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
แปลผลแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ ลงในกระดาษคาตอบ หรือ ทดสอบออนไลน์
โดยศึกษาในใบความรู้ที่ 6 การทดสอบ http://www.nlmi-lp.com/test1/index.php

กระดาษคาตอบ
แบบทดสอบความสนใจทางอาชีพ(VOCATIONAL READINESS TEST)

ชื่อ/สกุล….....................................................................................................................................................
ระดับชั้น...............................................................................ห้อง................................. .................................
คาชี้แจง : เมื่ออ่านคาสั่งในแบบทดสอบแล้วให้ใส่ตัวอักษรที่กาหนดในกระดาษคาตอบแต่ละข้อดังต่อไปนี้
ใส่อักษร ช
หมายถึงชอบ/ต้องการ
ใส่อักษร ค
หมายถึงคิดดูก่อน/ไม่แน่ใจ
ใส่อักษร ม
หมายถึงไม่ชอบ/ไม่ต้องการ
รายการ บุคลิกแบบ R

ข้อ

รวม

1
7
13
19
25
31
37
43
49

บุคลิกแบบ I บุคลิกแบบ S
2
3
8
9
14
15
20
21
26
27
32
33
38
39
44
45
50
51

บุคลิกแบบ C
4
10
16
22
28
34
40
46
52

บุคลิกแบบ E
5
11
17
23
29
35
41
47
53

บุคลิกแบบ A
6
12
18
24
30
36
42
48
54

หมายเหตุ : 1. ให้นับ/รวมคะแนนในแนวตั้งเฉพาะข้อที่มีอักษร ช/ค โดยการเทียบคะแนนดังนี้
(ช = 2 คะแนน / ค = 1 คะแนน / ม ไม่มีคะแนนหรือ = 0)
ถ้าคะแนน 1-25% อยู่ในเกณฑ์ต่า
ถ้าคะแนน 26-74% อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ถ้าคะแนน 75% ขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์สูง
2. คะแนนรวมแต่ละแบบ(ในแนวตั้ง)ต้องไม่มากกว่า 18 คะแนน
3. คะแนนรวมทั้งหมด(ทั้ง3แบบ)ต้องไม่มากกว่า 108 คะแนน
4. ในการทาแบบทดสอบความสนใจทางอาชีพซ้าอีก (วัดความเชื่อมั่นในตนเอง)
ให้ใช้กระดาษคาตอบนี้
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

8

คะแนน
รวม

ระดับปรับปรุง

ระดับคุณภาพ

ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
สรุปผลการทดสอบด้าน
อาชีพ
4
3 2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๓ี่ ๓เปิสูด่โโลกอาชี
ลกอาชีพพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
หน่
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
8 คะแนน ระดับดีมาก
7 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
คะแนน ระดับ
ทักษะ
การวิเคราะห์
รวม คุณภาพ
กระบวนการ
ข้อมูล
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1
8

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-3 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน ระดับ
รวม คุณภาพ ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ สูด่โโลกอาชี
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป บุคลิกด้านอาชีพของฉัน เพื่อนาไป
จัดทาเป็นแฟ้มสะสมผลงานต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
ผลการทดสอบบุ
ด้านอาชี
ขั้นนา (5 นาที)
การทดสอบบุ
คลิกคด้ลิากนอาชี
พ พ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- ครูใช้คาถาม เชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลการทดสอบ
บุคลิกด้านอาชีพของนักเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา
ด้านความรู้
อธิบายแนวทางเข้
ายข้อมูลแนวทางเข้
่อาชีพคตามบุ
ลิกด้าพนอาชี
าสู่อาชีาพสูตามบุ
ลิกด้าคนอาชี
ได้ พ - ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
ด้านทักษะกระบวนการ
เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะการนาเสนอ
ขั้นสอน (45 นาที)
3. ทักษะการทางานร่วมกัน
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภทบุคลิกด้านอาชีพที่ผ่านการ
ทดสอบ
ด้านคุณลักษณะ
- ครูแจกใบงาน ที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
1. มีวินัย
- นักเรียนเขียนสรุปอธิบายบุคลิกด้านอาชีพของฉัน จากผลการ
2.ใฝ่เรียนรู้
ประเมินได้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- นักเรียนนาเสนอ วิธีการที่จะก้าวสู่อาชีพของฉัน ในเรื่องการรู้
เรื่องอาชีพนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวอย่างไร

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 7
เรื่อง ผลการทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
ใบงานที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ผลการทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ

๓๓๕
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336
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายแนวทางเข้
ายข้อมูลแนวทางเข้
าสู่ าสู่
อาชีพพตามบุ
ตามบุคคลิลิกกด้ด้าานอาชี
นอาชีพพ
อาชี

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ตรวจผลงานการเขียน 1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการ สรุปอาชีพของฉัน
งาน
4 ระดับ
ทดสอบด้านอาชีพ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
2.ทักษะการทางานร่วมกัน 2.สังเกตพฤติกรรมการ
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
ทางานร่วมกัน
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “2” ขึ้นไป
3. ทักษะการนาเสนอ
3. สังเกตการนาเสนอตาม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม
ประเด็น
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
1.มีวินัย
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
2.ใฝ่เรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ rubric
3.มีความมุ่งมั่นในการ
การผ่านอยู่ในระดับ
ทางาน
คุณภาพ “2” ขึ้นไป

326
335

327
336
337

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง ผลการทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ ก๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ อธิบายข้อมูลแนวทางเข้าสู่อาชีพตามบุคลิกด้านอาชีพ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การกาหนดลักษณะบุคลิกภาพ
ฮอลแลนด์ได้จาแนกลักษณะบุคลิกภาพตามความสนใจอาชีพต่าง ๆ 6 ประเภท โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานช่างฝีมือและกลางแจ้ง (Realistic)
พันธุกรรมและประสบการณ์ทาให้บุคคลกลุ่มนี้ชอบประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ เครื่องมือ จักรกล และ
สัตว์เลี้ยง แต่ไม่ชอบกิจกรรมด้านการศึกษาและการแพทย์ ดังนั้นบุ คคลกลุ่มนี้จึงมีความสามารถทางด้าน การช่าง
เครื่องยนต์ การเกษตร ไฟฟ้า และเทคนิค แต่ด้อยความสามารถทางด้านสังคมและการศึกษา อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้
สนใจ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างวิทยุ ช่างทาบล็อค คนขับรถขุดดิน เป็นต้น
2. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานวิทยาศาสตร์และเทคนิค (Investigative)
พันธุกรรมและประสบการณ์
่มนี่ ม้ชนีอบประกอบกิ
จกรรมที
่เกี่ย่ เวข้
งกัอบงกั
การสั
งเกตสั
ญลักญษณ์
รรมและประสบการณ์ททาให้
ำ�ให้บบุคคลกลุ
ุคคลกลุ
้ ช อบประกอบกิ
จกรรมที
กี ่ ยอวข้
บการสั
ง เกตสั
ลั กการ
ษณ์
ดระบบ
การทดลองด้
านกายภาพชี วชีภาพ
วภาพและปรากฏการณ์
และปรากฏการณ์ททางวั
างวัฒฒนธรรม
นธรรมเพืเพื่ อ่อจะได้
จะได้เเข้ข้าาใจและควบคุ
ใจและควบคุม
จัการจั
ด ระบบ
การทดลองด้
านกายภาพ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ แต่ไม่ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชักชวน การเข้าสังคม และการเลียนแบบ
ดังนั้นบุคคลกลุ่มนี้จึงมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และการคานวณ แต่ด้อยความสามารถทางด้านการ
โฆษณาชักชวน อาชีพที่บุ คคลกลุ่ มนี้ ส นใจ ได้แก่ นักอุตุนิยมวิทยา นักชีววิทยา นักเคมี นักฟิสิ กส์ นักเขียน
บทความทางวิชาการ เป็นต้น
3. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานบริการการศึกษาและสังคม (Social)
พันธุกรรมและประสบการณ์ทาให้บุคคลกลุ่มนี้ชอบประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ การฝึกหัด การ
พัฒนา การอนุรักษ์ และการสั่งสอน แต่ไม่ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุเครื่องมือ เครื่องยนต์
ดังนั้น บุคคลกลุ่มนี้จึงมีความสามารถทางด้านมนุษยสัมพันธ์ เช่นงานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ แต่ด้อย
ความสามารถด้านการช่างและเทคนิค อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้ส นใจ ได้แก่ ครู นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสั งคม
สงเคราะห์ ที่ปรึกษาปัญหาส่วนตัว เป็นต้น
4. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานสานักงานและเสมียน (Conventional)
พันธุกรรมและประสบการณ์ทาให้บุคคลกลุ่มนี้ชอบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เป็นการจัดระบบหรือระเบียบ เช่น เก็บ
รายงาน จั ด ข้อมู ล คั ดลอกข้อ มูล จั ดหมวดหมู่ร ายงาน และข้อมู ล เกี่ ยวกั บตัว เลข แต่ ไม่ช อบกิ จกรรมที่ เป็ น
นามธรรม มีอิสระ ต้องค้นคว้า ไม่เป็นระบบแบบแผน ดังนั้น บุคคลกลุ่มนี้จึงมีความสามารถทางด้านงานสารบรรณ
การคานวณ งานธุรกิจ แต่ด้อยความสามารถทางด้านศิลปะ อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้สนใจ ได้แก่ นักบัญชี ผู้ดูแล
สินค้าในสต๊อก ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ เสมียนจ่ายเงิน พนักงานจดคาให้การในศาล เป็นต้น
5. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานจัดการและค้าขาย (Enterprising)
พันธุกรรมและประสบการณ์ทาให้บุคคลกลุ่มนี้ชอบประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน หรือผลประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ แต่ไม่ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสังเกต เป็นสั ญลักษณ์ หรือเป็นระเบียบแบบแผน ดังนั้น
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บุคคลกลุ่มนี้จึงมีความสามารถทางด้านการเป็นผู้นา การประชาสัมพันธ์ การชักชวน แต่ด้อยความสามารด้าน
วิทยาศาสตร์ อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้สนใจ ได้แก่ นักธุรกิจ พ่อค้า แอร์โฮสเตส นายหน้า นักจัดรายการโทรทัศน์
เป็นต้น
6. บุคลิกภาพของผู้มีความสนใจอาชีพประเภทงานศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม (Artistic)
พันธุกรรมและประสบการณ์ทาให้บุคคลกลุ่มนี้ชอบประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม เป็นอิสระ ไม่เป็น
ระเบียบแบบแผน แต่ไม่ชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปธรรม เป็นระเบียบแบบแผน ดังนั้น บุคคลกลุ่มนี้
จึงมีความสามารถทางด้านศิลปะ ภาษา ดนตรี การละคร การเขียน แต่ด้อยความสามารถด้านธุรกิจ งานสารบรรณ
อาชีพที่บุคคลกลุ่มนี้สนใจ ได้แก่ นักดนตรี นักประพันธ์ นักโฆษณา นักร้อง ผู้ค้าศิลปวัตถุ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
นิสิตปริญญาโทวัดผลการศึกษา. การสร้างแบบสารวจความสนใจในอาชีพตามทฤษฎีของฮอลแลนด์.

http://www.unigang.com/Article/1259
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ใบงาน ที่ 7 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง : ให้นักเรียน เขียนสะท้อนผล บุคลิกด้านอาชีพของฉัน จากผลการทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
นักเรียนมีแนวทางจะเข้าสู่อาชีพตามบุคลิกของตนเองได้อย่างไร
สรุป ฉันเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบ
......................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อาชีพที่เหมาะสมกับฉัน คือ
......................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เหตุผล
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .....................................
.........................................................................................................................................................................

.

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
เขียนสรุปบุคลิกด้านอาชีพ คะแนนรวม ระดับคุณภาพ
ของฉัน
4 3 2
1
4

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
วยการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท๓ี่ ๓เปิดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
หน่หน่วยการเรี
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
สรุปผล
ไม่ผ่าน
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเปิ
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน ระดับ
รวม คุณภาพ ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ สูด่โโลกอาชี
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ

ไม่ผ่าน

สรุปผล

343
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้
แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
ขั้นนา (5 นาที)
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
- ครูใช้คาถาม เชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้ แนวทางเข้า
ด้านความรู้
สู่อาชีพของฉัน จากผลการทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ ของ
นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
นักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6-7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ของตนเองได้
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพ
ของฉันเพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้
ด้านทักษะกระบวนการ
ขั้นสอน (45 นาที)
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภทบุคลิกด้านอาชีพที่ผ่านการ
2. ทักษะการนาเสนอ
3. ทักษะการทางานร่วมกัน
ทดสอบ
- นักเรียนสรุป แบบอาชีพของตนเองตามผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
ต่อเนื่องจากแผนที่ที่ 7
1. มีวินัย
- เขียนแนวทางที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ คนละ 1
2.ใฝ่เรียนรู้
อาชีพ พร้อมทั้งบอกเหตุผล
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- ครูแจกใบงาน ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
- นักเรียนเขียนสรุปแนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
จากผลการประเมินได้
- นักเรียนนาเสนอ แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
เพื่อนาไปจัดทาเป็นแฟ้มสะสมผลงานต่อไป

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบงานที
าสู่อาาชีสู่อพาชี
ของฉั
น น
ใบความรู่ ๘้ที่ เรื8่องเรืแนวทางเข้
่อง แนวทางเข้
พของฉั
คลิป VDO 34 บุคิกภาพกับการเลือกอาชีพ
http://youtube.com/watch?v=YuCQLbASh64
ใบงานที่ 8 เรื่อง เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
บันทึกแนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๔๔
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การวัดการวั
และการประเมิ
ดและการประเมิ
นผล นผล
สิ่งที่ต้อสิงการวั
่งที่ต้องการวั
ด/ประเมิ
ด/ประเมิ
น น
วิธีการวิธีการ
การอธิการอธิ
บาย บาย
ด้านความรู
ด้านความรู
้
้
าถาม าถาม
อธิบายข้
อธิอบมูายข้
ลแนวทางเข้
อมูลแนวทางเข้
าสู่ าสูการตอบค
่ การตอบค
การเขีการเขี
ยนสรุปยนสรุป
อาชีพของตนเอง
อาชีพของตนเอง

เครื่องมืเครือที่อ่ใงมืช้ อที่ใช้
เกณฑ์เกณฑ์
1. แบบบั
1. แบบบั
นทึก นทึก
-ใช้เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์
rubricrubric
2. ชุด2.
คาถาม
ชุดคาถาม
4 ระดั4บ ระดับ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ระดับ ระดั
2 บ2
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไประดั
ขึ้นไป
ด้านทัด้กาษะกระบวนการ
นทักษะกระบวนการ 1. ตรวจผลงานการเขี
1. ตรวจผลงานการเขี
ยน ย1.
น แบบบั
1. แบบบั
นทึกการตรวจ
นทึกการตรวจ
-ใช้เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์
rubricrubric
1. การวิ
1.เคราะห์
การวิเคราะห์
ข้อมูลข้อมูล สรุปอาชี
สรุพปของฉั
อาชีพนของฉัน งาน งาน
4 ระดั4บ ระดับ
แนวทางเข้
แนวทางเข้
าสู่อาชีาพสูของ
่อาชีพของ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ระดับ ระดั
2 บ2
บ ๒ ขึ้นไป
ตนเองตนเอง
ขึ้นไประดั
ขึ้นไป
2.สังเกตพฤติ
2.สังเกตพฤติ
กรรมการ
กรรมการ2.แบบสั
2.แบบสั
งเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรม กรรม
ระดับพฤติ
ระดับกพฤติ
รรมทีก่ รรมที่
การทำ
2.ทักษะการท
2.ทักษะการท
างานร่างานร่
วมกันวมกัทนางานร่
ทางานร่
วมกั�นงานร่
วมกันว มกั น การทางานร่
การทางานร่
วมกันวมกัน แสดงออก
แสดงออก
4 ระดั4บ ระดับ
โดยใช้โดยใช้
เกณฑ์เกณฑ์
rubricrubric
การผ่าการผ่
นอยู่ใานระดั
นอยู่ใบนระดับ
คุณภาพ
คุณ2ภาพขึ้น2ไป ขึ้นไป
3. สังเกตการน
3. สังเกตการน
าเสนอตาม
าเสนอตาม
3. แบบสั
3. แบบสั
งเกตพฤติ
งเกตพฤติ
กรรม กรรม
“ “
3. ทัก3.
ษะการน
ทักษะการน
าเสนอาเสนอ ประเด็ประเด็
น น
ณลักษณะ
สังเกตพฤติ
สังเกตพฤติ
กรรม กรรม
แบบบัแบบบั
นทึกการสั
นทึกงการสั
เกต งเกต-ระดับ-ระดั
พฤติบกพฤติ
รรมทีก่ รรมที่
ด้านคุด้ณาลันคุ
กษณะ
พฤติกพฤติ
รรม กรรม
แสดงออก
แสดงออก
4 ระดั4บ ระดับ
1.มีวิน1.มี
ัย วินัย
โดยใช้โดยใช้
เกณฑ์เกณฑ์
rubricrubric
2.ใฝ่เรี2.ใฝ่
ยนรูเ้ รียนรู้
3.มีค่งวามมุ
่งมั่นในการ
การผ่าการผ่
นอยู่ใานระดั
นอยู่ใบนระดับ
3.มีความมุ
มั่นในการ
คุณภาพ
คุณ“2”
ภาพ ขึ“2”
้นไป ขึ้นไป
ทางานทางาน
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

จบ
ม.3

เฉพาะทาง

ศึกษาต่อหลักสูตร

อาชีพ

ศึกษาต่อสาย

ศึกษาต่อ
สายสามัญ

ม.6

ประกอบอาชีพ

สถาบันอาชีวศึกษา
หลักสูตร ปวส. 2 ปี

หลักสูตร ปวส. 2
ปี

สถาบัน
อาชีวศึกษา

หลักสูตร
ปริญญาตรี
4 ปี

หลักสูตร
ปริญญาตรี
2 ปี

2 ปี

หลักสูตร
ปริญญาตรี

เช่น ทหาร ตารวจ พยาบาล
สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ฯ

สถาบันการศึกษาเฉพาะด้าน

ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี-โท-เอก)

 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  วิทยาลัยการอาชีพ  วิทยาลัยสารพัดช่าง
โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม.
วิทยาลัยในวัง(หญิง) วิทยาลัยในวัง(ชาย) ฯลฯ

 อุตสาหกรรม  พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 ศิลปกรรม  คหกรรม
 เกษตรกรรม ประมง
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา

 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกล
 แบบเรียนด้วยตนเอง

วิธีการเรียน

 วิทย์-คณิต
 ศิลป์-คานวณ
 ศิลป์-ภาษา
 อื่นๆ

กลุ่มการเรียน

348

หลักสูตรเฉพาะทาง เช่น โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลป์  โรงเรียนกีฬา  โรงเรียนจ่าอากาศ  โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
3-15 เดือน

สถาบันสังกัด สอศ.
(รัฐและเอกชน)

หลักสูตร ปวช. 3 ปี

นอกระบบโรงเรียน

หลักสูตร ม.ปลาย

ในระบบโรงเรียน 3 ปี

หลักสูตร ม.ปลาย

แผนภูมิโลกกว้างการศึกษาต่อ สาหรับผู้จบชั้น ม.3

347

ใบความรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3

จุดประสงค์ อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
347
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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338
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ใบงาน ที่ 8 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ ก๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
คาชี้แจง : ให้นักเรียน เขียนสะท้อนผล แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน ในการเลือกเรียนและศึกษาต่อตามแผนภูมิ
โลกกว้างการศึกษาต่อ ของตนเองได้อย่างไร
1. ระบุรายวิชาที่นักเรียนเรียนได้ดีและมีความถนัด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. เขียนอธิบายข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อสู่อาชีพของฉัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ระบุข้อมูลสถานศึกษาเกี่ยวกับ อาชีพของฉัน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ผ่าน

สรุปผล
ไม่ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4

คะแนน
ระดับคุณภาพ
รวม

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
เขียนสรุปแนวทาง
เข้าสู่อาชีพของฉัน
4 3 2 1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
วยการเรียนรู
ยนรู้ท้ที่ ๓ี่ ๓เปิดสู่โโลกอาชี
ลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
หน่หน่วยการเรี
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเปิ
รายวิชรายวิ
า การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

สรุปผล
คะแนน ระดับ
ความมุ่งมั่น
ไม่
รวม คุณภาพ ผ่าน
การมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้
ทางาน
ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง แนวทางเข้าสู่อาชีพของฉัน
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ สูด่โโลกอาชี
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
วิเคราะห์ประเมินทางเลือกอาชีพ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถประเมินทางเลือกอาชีพ
ของตนเองได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะการนาเสนอ
3. ทักษะการทางานร่วมกัน

ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การประเมินทางเลือกอาชีพ เพื่อ
นเพืาไปจั
ทาเป็
แฟ้นมแฟ้
สะสมผลงานต่
อไปอไป
่อนำ�ดไปจั
ดทำน�เป็
มสะสมผลงานต่

ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภทบุคลิกด้านอาชีพที่ผ่านการ
ทดสอบ
- นักเรียนเลือกอาชีพที่ใฝ่ฝันมากที่สุด มาวิเคราะห์ตนเองโดยใช้
SWOT ลงใบงานที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ
- นักเรียนเขียนสรุปผลการ SWOT การประเมินทางเลือกอาชีพ
- นักเรียนนาเสนอ การประเมินทางเลือกอาชีพ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
- ครูใช้คาถาม เชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมิน
ทางเลือกอาชีพ ของนักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 7-8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการประเมินทางเลือกอาชีพ
เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือก
อาชีพ
ใบงานที่ 9 เรื่อง การวิเคราะห์อาชีพ
ที่นักเรียนใฝ่ฝันโดยใช้ SWOT
ภาระงาน/ชิ้นงาน
บันทึกผลการวิเคราะห์ทางเลือกอาชีพ

๓๕๓
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายผลการวิเคราะห์การ
ประเมินทางเลือกอาชีพของ
ตนเอง
ด้านทักษะกระบวนการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินทางเลือกอาชีพของ
ตนเอง

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
1. ตรวจผลงานการเขียน 1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
สรุปการประเมินทางเลือก งาน
4 ระดับ
อาชีพของตนเอง
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
2.สังเกตพฤติกรรมการ
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
�งานร่
2.ทักษะการทางานร่วมกัน การทำ
ทางานร่
วมกันว มกั น
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
3. สังเกตการนาเสนอตาม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม
“
3. ทักษะการนาเสนอ
ประเด็น
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
พฤติกรรม
1.มีวินัย
แสดงออก 4 ระดับ
2.ใฝ่เรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ rubric
3.มีความมุ่งมั่นในการ
การผ่านอยู่ในระดับ
ทางาน
คุณภาพ “2” ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพของตนเอง
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึทกี่ ๓ษาปีที่ 3
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียภาคเรี
นที่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
จุดประสงค์ นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติของตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการเข้าสู่อาชีพ หมายถึง กระบวนการหรือการกระทาใด ๆ ที่สมามารถสร้างโอกาสให้
เราได้ประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันและทาให้เราสมหวังได้งานตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด แนวทางการเข้า
สู่อาชีพของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสนใจ ความสามารถ ความถนัด ความ
พร้อมในด้านความรู้ ทักษะอาชีพ เงินทุน และโอกาสของผู้ประกอบการ
การเตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ
1.การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเอง เป็นการเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจของตนเอง การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมีความสาคัญ
มากเพราะจะทาให้เราเกิดความเพลิดเพลินและเกิดความสุขในการทางาน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างให้มีโอกาส
ที่จะประสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพนั้น ๆ ด้วย
การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมีหลักอยู่ 4 ประการ ดังนี้
1.1 ควรรู้จักตนเองเป็นอย่างดี ทั้งอุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ
สุขภาพ ทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
1.2 ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ทั้งลักษณะของงาน สถานที่ทางาน
ความต้องการของตลาดแรงงาน รายได้ สวัสดิการ และความก้าวหน้ามั่นคงของงาน
1.3 ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมโลก ทั้งจากหนังสือพิมพ์
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ ตลอดจนรายงานการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการแรงงานโดยเฉพาะอาชีพที่
เกิดขึ้นใหม่
1.4 ควรมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศ โดยพิจารณารายได้
ของประเทศว่ามาจากภาคเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมใด
2.การพั ฒนาบุ ค ลิก ภาพ เป็ น การเตรี ยมตนหรือ ปรั บปรุง ตนเองให้ มีคุ ณสมบั ติแ ละบุค ลิ ก ภาพ
เหมาะสมกับงาน และเหมาะสมกับสังคมขององค์กรในอาชีพที่จะประกอบการ ซึ่งจะทาให้เราประกอบอาชีพ
นั้น ๆได้และประสบความสาเร็จในการทางาน
2.1 แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ การที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นจะต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนั้น มีขั้นตอนดังนี้
2.1.1 สารวจตนเอง โดยสังเกตบุคลิกภาพของตนเองจากการส่องกระจกและประเมิน
บุคลิกภาพของตนเองอย่างเที่ยงตรง ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย เช่นรูปร่าง หน้าตา ทรงผม จะต้องดูแลรักษา
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ความสะอาดอยู่เสมอ การเดิน ยืนให้สง่างาม ไม่เดินหลังห่อหรือยืนกอดอก การแต่งกายให้เหมาะสมกับ
โอกาส สถานที่ พูดจาด้วยถ้อยคาน้าเสียงที่สุภาพ ด้านอารมณ์ ควรฝึกให้เป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่
หงุดหงิดง่าย มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น ในการสารวจตนเองถ้าพบข้อบกพร่องก็ควรรีบปรับปรุงแก้ไข
ไม่ควรปล่อยปละละเลย เพราะจะทาให้ติดเป็นนิสัยจนอาจแก้ไขได้ยาก
2.1.2 จดลงสมุดบันทึก ให้บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ตนเองมีความรู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกชื่นชม
พิจารณาดูว่าสิ่งใดที่เราไม่พอใจจะต้องปรับเปลี่ยน หรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น
2.1.3 สอบถามคนรอบข้าง เพื่อให้คนรอบข้างประเมินบุคลิกภาพให้เราว่าควรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
2.1.4 ขอคาแนะนาจากคนที่มีความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ หรือผู้ที่มีบุคลิกภาพที่
ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และพึงรับฟังคาแนะนาด้วยท่าทีสุภาพ ปรารถนาที่
จะได้รับคาแนะนานั้น ๆ เป็นอย่างดี
2.1.5 หาหนังสือมาอ่าน ซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนาวิธีการสารวจตรวจตราตนเองตลอดจน
มารยาทที่พึงปฏิบัติ
2.1.6 หาผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถช่ ว ยฝึ ก ฝน หรื อ อาจจะเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม ซึ่งจะช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของเราได้ในระยะเวลาอันสั้น
2.2 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่
จะประกอบอาชีพนั้น จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพภายนอก ดังนี้
2.2.1 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพที่ดีของบุคคลควรเริ่มต้นจากภายใน
ทั้งสิ้น บุคลิกภาพภายในที่ควรพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพให้ประสบผลสาเร็จ เช่น การสร้างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง มีความกระตือรื อร้ น มีความรอบรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความจริงใจ รู้จักกาลเทศะ มี
ปฏิภาณไหวพริ บ มีความรับ ผิดชอบ มีอารมขัน และมีคุณธรรม การพัฒนาบุคลิ กภาพภายในทาได้ยาก
มากกว่าบุคลิกภาพภายนอกเพราะเป็นการสั่งสมของจิตใต้สานึกที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งต้องใช้เวลาและความ
อดทน จนเป็นที่ยอมรับจากบุคคลรอบข้าง
2.2.2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งที่เรามองเห็นจาก
สภาพภายนอกของบุคคล และสามารถพัฒนาได้โดยไม่ใช้เวลามากนัก บุคลิกภาพภายนอกที่ควรพัฒนา
ได้แก่ การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การสบสายตา การใช้น้าเสียง การใช้ถ้อยคาภาษา ศิลปะการพูด
3.การเตรียมความพร้อมในการหางานทา ก่อนหางานทา เราจะต้องดาเนินการค้นพบตัวเองให้
ชัดเจนเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จในการประกอบอาชีพที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดังนี้
3.1. การค้นพบตัวเองให้ชัดเจนด้วยการวิเคราะห์ SWOT SWOT เป็นการวิเคราะห์
สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการ
ทางาน การนาหลักการวิเคราะห์ SWOT มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ตนเองเพื่อเลือกอาชีพให้
เหมาะสม จะช่วยให้ประสบผลสาเร็จในงานอาชีพมากขึ้น ประกอบด้วย
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SWOT
1.จุดแข็ง (Strengths)

ความหมาย
ลักษณะเด่นที่เป็นตัวเรา เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ เด็ดเดี่ยว
มั่นคง หนักแน่น งานที่เลือกตรงกับสาขาที่เรียน หรือประสบการณ์ที่มี เป็น
ต้น หากรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรแล้ว ก็ควรหาวิธีการพัฒนาอยู่เสมอ
2.จุดอ่อน (Weaknesses) ข้อเสียหรือปัญหาที่ทาให้เราเกิดอุปสรรคในการทางาน เช่น การควบคุม
อารมณ์ไม่ได้ หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย อารมณ์ร้อน สมาธิสั้น การไม่กล้า
ตัดสินใจด้วยตนเอง การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็น
ข้อเสียต้องรีบปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะอาจเป็นผลเสียต่องาน ทาให้งาน
ล่าช้าหรือผิดพลาดได้
3.โอกาส
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่สร้างโอกาสให้เราได้งานง่ายขึ้น โดยเรา
(Opportunities)
จะต้องรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไร อะไรคือสิ่งที่เราต้องการ และมีความ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะบรรลุเป้าหมาย เช่น ถ้าต้องการเป้นครู จะมีปัจจัย
อะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้เราประกอบอาชีพครูได้ประสบผลสาเร็จ เป็นต้น
4.อุปสรรค
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวาง เป็นอุปสรรคหรือปัญหา ทาให้เรา
(Threats)
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น เราต้องการเป็นแพทย์ แต่เรากลัวเลือด
หรือขาดทุนทรัพย์ที่จะเกื้อหนุนในการเรียนแพทย์ เป็นต้น การวิเคราะห์
อุปสรรคก็เพื่อที่เราจะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคได้ทันท่วงที
หลังจากรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ก็มาถึงขั้นประเมินตนเองเพื่อค้นพบ
ตนเองให้ชัดเจนก่อนหางานทา โดยการมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจนก่อน
3.1.2 การติดตามข่าวสาร เราต้องขวนขวายที่จะสืบหาข้อมูลข่าวสารการสมัคร
งานไว้ให้พร้อมและมากที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสการทางานดี ๆ เพราะแต่ละองค์กรจะมีเวลาในการรับ
สมัครงานระยะเวลาจากัด
3.1.3 การมองหาแหล่งงาน ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรที่เปิดรับ
สมัครงานหาได้หลายวิธี เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์เน็ต สานักงานจัดหางาน เป็นต้น
เป้าหมายของการทางานอาชีพ เป้าหมายของการทางานอาชีพของบุคคลทั่วๆไป พอสรุปได้ ดังนี้
1.ทางานเพื่อให้ได้เงิน
2 ทางานเพื่อให้ได้อานาจ
3 ทางานเพื่อให้ได้ตาแหน่งทางสังคม
4.ทางานเพื่อแสดงว่าตนเองมีความสามารถ
5.ทางานให้แก่สังคมและส่วนรวม เช่นมูลนิธิการกุศล สมาคมสงเคราะห์ เป็นต้น
แนวทางการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทางานอาชีพ
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทางานอาชีพ มิใช่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกเข้าทางานในบริษัท
หรือหน่วยงานที่มีความมั่นคงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับผู้ทางานในอาชีพนั้น ๆ เป็นสาคัญด้วย และเพื่อให้การ
ทางานบรรลุตามเป้าหมายชีวิตการทางานอาชีพ จึงควรยึดหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้
ทางานได้สาเร็จ ที่เรียกว่า อิทธิบาท 4 ได้แก่
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ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ รักใคร่มีใจรักในงานที่จะทา
วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร มีความพยายามที่จะทางานให้สาเร็จ
จิตตะ หมายถึง การมีจิตใจฝักใฝ่ มุ่งมั่นที่จะทางานให้สาเร็จ
วิมังสา หมายถึง การตรวจสอบ ไตร่ตรองโดยใช้ปัญญา งานก็จะประสบผลสาเร็จ
หลักการทางาน การที่จะทางานให้มีความมั่นคง เราจะต้องรู้วิธีการครองตน ครองคน และครองงาน ตาม
หลักการทางานต่อไปนี้
การครองตน คือ การรู้จักตนเอง การมีเป้าหมายแห่งตนที่แน่นอน รู้จักควบคุมตนหรือมีวินัยแห่ง
ตน เพื่อทางานให้สาเร็จด้วยตนเอง การครองตนที่ดีมีหลักการ ดังนี้
1.รู้จักตนเอง มีความมั่นคงตั้งมั่นกับเป้าหมายแห่งตน และมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
2.มีความขยัน พึ่งพาตนเอง และให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่น
3.มีความอดทน อดกลั้น และความสงบเสงี่ยม ให้เกียรติกับบุคคลทุกระดับชั้น
4.ไม่ทาตนให้อยู่ในความประมาท เช่น ไม่ลุ่มหลงในอบายมุข พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อยู่
เสมอ
5.รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่อวดเก่ง อวดดี
6.มีความสานึกในคุณงามความดีของตนเองและผู้อื่น
การครองคน คือ การรู้จักคนอื่น การมองคนอื่นในแง่ดี การครองคนเป็นเรื่องที่ยากที่สุด หลักการ
ครองคนโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
1.รู้จักเสียสละ แบ่งปันด้วยจิตใจที่โอบอ้มอารี เป็นการครองใจคนที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะการเป็นผู้ให้ทุก
อย่างแก่บุคคลอื่น ย่อมจะได้รับผลตอบแทนที่มีค่ามากกว่าสิ่งของที่ให้ไปกลับมา นั่นคือ ทาให้ผู้อื่นเกิดความ
รัก ความศรัทธาในตัวเรา
2.รู้จักเลือกใช้วาจาที่อ่อนหวาน ที่ทาให้ผู้อื่นฟังแล้วรู้สึกสบายใจ อยากอยู่ใกล้ อยากคบค้าสมาคม
ด้วย ต้องมีความรับผิดชอบต่อคาพูดของตนเอง ดังสุภาษิตที่ว่า “พูดเป็นนาย ใจเป็นบ่าว” หมายความว่า ให้
คิดก่อนพูด พูดแล้วต้องทา และปฏิบัติตามอย่างที่พูด
3.การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี หรือกล่าวยกย่องชมเชยเมื่อผู้อื่นทางานประสบผลสาเร็จให้ความ
จริงใจ ให้ความช่วยเหลือในโอกาสอันควร
4.ทาตนให้เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย คือการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างสม่าเสมอไม่ให้ขาดมี
น้าใจต่อกัน ไม่ควรทระนงตัวหรือโอ้อวดเมื่อตนเองได้ดีหรือตาแหน่งการงานสูง
การครองงาน คือการรู้จักงานที่ตนเองกาลังทาและทางานอย่างมีความสุข รักและชอบในงานที่ทาอยู่
หลักการครองงาน มีดังนี้
1.รู้จักใช้ความรู้สติปัญญาอย่างชาญฉลาด กล่าวคือ รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนางานที่
ตนเองทาอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
2.รู้จักใช้หลักธรรมมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จ คือ การมีใจรัก มีความพากเพียรทา ตั้งใจฝักใฝ่ และใช้
ปัญญาไตร่ตรอง งานนั้นก็จะสาเร็จ เมื่องานสาเร็จเราก็จะเกิดความสุขและมีความรักในงาน
3.รู้จักให้ความรักและความเคารพในงานอาชีพของตน ไม่ดูถูกและดูหมิ่นให้ใครดูหมิ่นงานที่ตนทา
ตลอดจนมีจริยธรรมในอาชีพ คือ การซื่อสัตย์ต่องานในหน้าที่ของตน
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การครองตน ครองคน และครองงาน เป็นหลักการทางานให้มีความสุข และประสบผลสาเร็จใน
งานที่ทา ฉะนั้น การครองตนก็คือ การรู้จักตนเอง การครองคน คือ การรู้จักผู้อื่น ส่วนการครองงาน คือ
การมีสมาธิในการทางานนั่นเอง
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
การจะทางานให้ประสบผลสาเร็จและได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลต่าง ๆ จาเป็นต้องมี
คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ ดังนี้
1. มีสุขภาพที่ดีทั้งด้านกาลังกายและจิตใจ
2.ตรงต่อเวลา ทางานเสร็จทันตามเวลาที่กาหนด
3.มีความขยันหมั่นเพียร กระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในการทางาน
4.แสวงหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชานาญในอาชีพที่ทา
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คือ ทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ พูดจาด้วยความสุภาพ
สร้างความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อร่วมงาน
คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ในการประกอบอาชีพที่สาคัญ มีดังนี้
1.มีความขยัน ตั้งใจ กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
2.มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทางาน ทางานเสร็จตามเวลาและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดโดย
ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
3.มีความอดทน ไม่ว่างานที่ทาจะหนักหนาเพียงใดก็ตาม ไม่ควรท้อถอยง่าย ๆเมื่อเจออุปสรรคหรือ
ปัญหาในการทางาน
4.มีความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองเพื่อนร่วมงาน และองค์กร
5.มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้าใจต่อผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัวเพียงฝ่ายเดียว แต่ควรเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรื่องงานยังรวมไปถึงปัญหา
ส่วนตัวด้วย
6.มีวินัยในการทางาน วินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ การมี
วินัยในการทางานก็คือ การทางานให้เสร็จทันเวลา การมาทางานให้ตรงเวลา รวมไปถึงการแต่งกายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของบริษัทหรือหน่วยงาน

349
359

350
360

361
ใบงานที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพของฉัน
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัธยยมศึ
๓ กษาปีที่ 3
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
นที่ 1กษาปี
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
คาชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์คุณสมบัติของตนเองเพื่อเข้าสู่ อาชีพที่เหมาะสมได้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน
.............................................................................................................................................................
1.จุดแข็ง
(Strengths)
2.จุดอ่อน
(Weaknesses)
3.โอกาส
(Opportunities)
4.อุปสรรค
(Threats)

SWOT
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..

สรุปผลการประเมินทางเลือกอาชีพ จากผลการวิเคราะห์ SWOT
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
วยการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท๓ี่ ๓เปิดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ
หน่หน่วยการเรี
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายการประเมิน
เขียนสรุปการประเมินทางเลือก คะแนนรวม ระดับคุณภาพ
ชื่อ - สกุล
อาชีพของตนเอง
4
3
2
1
4
ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

362

351
361

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ย๓นรูเปิ้ที่ดสูโลกอาชี
รายวิรายวิ
ชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชา รหั
ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

363

352
362

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

สรุปผล
คะแนน ระดับ
ความมุ่งมั่น
ไม่
รวม คุณภาพ ผ่าน
การมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้
ทางาน
ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ สูด่โโลกอาชี
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ

364

353
363

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
ข้อมูลทางเลือกอาชีพ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนนาเสนอข้อมูลการประเมินทางเลือกอาชีพ
ของตนเองได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการนาเสนอ
2. ทักษะการทางานร่วมกัน

ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การประเมินทางเลือกอาชีพ ของ
แต่ละกลุละกลุ
่ม เพื่ม่อนเพืาไปจั
ทาเป็
สะสมผลงานของนั
กเรียกนเรียน
ของแต่
่อนำ�ดไปจั
ดทำน�แฟ้
เป็นมแฟ้
มสะสมผลงานของนั
แต่ละคน

ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภททางเลือกอาชีพ
- นักเรียนร่วมกันวางแผนการนาเสนอผลการวิเคราะห์ทางเลือก
อาชีพจากแผนที่ 9 ลงใบงานที่ 10 เรื่อง การประเมินทางเลือก
อาชีพ
- นักเรียนนาเสนออภิปรายผลการประเมินทางเลือกอาชีพ
- นักเรียนน่ร่วมมกันแลกเปลี่ยน การประเมินทางเลือกอาชีพจาก
การนาเสนอของเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่ม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
เรื่อง การนาเสนอข้อมูลทางเลือกอาชีพ
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
- ครูใช้คาถาม เชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้ การประเมิน
ทางเลือกอาชีพ ของนักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการนาเสนอการประเมิน
ทางเลือกอาชีพ เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบความรู้ที่ 9 เรื่อง การประเมินทางเลือก
อาชีพ
ใบงานที่ 10 เรื่อง การนาเสนอข้อมูล
ทางเลือกอาชีพ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
บันทึกผลการประเมินทางเลือกอาชีพ

๓๖๕

364
354

365
366355

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อธิบายผลการวิเคราะห์การ
ประเมินทางเลือกอาชีพของ
ตนเอง
ด้านทักษะกระบวนการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินทางเลือกอาชีพของ
ตนเอง

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
1. ตรวจผลงานการเขียน 1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
สรุปการประเมินทางเลือก งาน
4 ระดับ
อาชีพของตนเอง
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
2.สังเกตพฤติกรรมการ
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
�งานร่
2.ทักษะการทางานร่วมกัน การทำ
ทางานร่
วมกันว มกั น
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
3. สังเกตการนาเสนอตาม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม
“
3. ทักษะการนาเสนอ
ประเด็น
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
1.มีวินัย
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
2.ใฝ่เรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ rubric
3.มีความมุ่งมั่นในการ
การผ่านอยู่ในระดับ
ทางาน
คุณภาพ “2” ขึ้นไป

356
366

367
บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

357
367

368
ใบงานที่ 10 เรื่อง การนาเสนอการประเมินทางเลือกอาชีพ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การนาเสนอการประเมินทางเลือกอาชีพของฉัน
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัยธยมศึ
๓ กษาปีที่ 3
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
นที่ 1กษาปี
คาชี้แจง ให้นักเรียนนาเสนอผลการประเมินทางเลือกอาชีพของฉัน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน
.............................................................................................................................................................
สรุปผลการประเมินทางเลือกอาชีพ จากผลการวิเคราะห์ SWOT
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...............................................
............................................................................................................................................................................

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การนาเสนอข้อมูลทางเลือกอาชีพ
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ย๓นรูเปิ้ที่ดสูโลกอาชี
รายวิรายวิ
ชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชา รหั
ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

สรุปผล
คะแนน ระดับ
ความมุ่งมั่น
ไม่
รวม คุณภาพ ผ่าน
การมีวินัย
การใฝ่เรียนรู้
ทางาน
ผ่าน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 12

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การนาเสนอข้อมูลทางเลือกอาชีพ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
สามารถประเมินการเลือกอาชีพของตนเองและ
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงาน
ประเทศไทย4.0 ได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการคิดวิเคราะห์
2. ทักษะการนาเสนอ
3. ทักษะการทางานร่วมกัน

ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป การประเมินทางเลือกอาชีพกับ
สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
เพื่อนาไปจัดทาเป็นแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน
แต่ละคน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
ใบความรู้ที่ 11 เรื่อง วิเคราะห์
- ครูให้นักเรียนดูคลิป VDO อาชีพในยุยุกคต์ประเทศไทย
ประเทศไทย๔.๐
4.0
สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานไทย
เชื่อมโยงจุดประสงค์การเรียนรู้ ทีผ่ ่านมา
ภายใต้เศรษฐกิจ 4.0
- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องแนวโน้มอนาคตแรงงาน
ใบงานที่ 11 เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มอนาคตแรงงานไทยภายใต้
ประเทศไทย 4.0 เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจ 4.0
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน (45 นาที)
บันทึกผลการประเมินทางเลือกอาชีพ
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามประเภทอาชีพ
- นักเรียนร่วมกันศึกษาแนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
จากใบความรู้ที่ 11 และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
- นักเรียนนาเสนออภิปรายร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์
แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน การประเมินทางเลือกอาชีพกับ
สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0

๓๗๑
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
อภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์แนวโน้มอนาคต
แรงงานประเทศไทย4.0
เกี่ยวกับอาชีพที่เลือก
ด้านทักษะกระบวนการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินทางเลือกอาชีพ
ของตนเอง

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ขึ้นบไป๒ ขึ้นไป
ระดั

1. ตรวจผลงานการเขียน 1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
สรุปการประเมินทางเลือก งาน
4 ระดับ
อาชีพของตนเอง
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ขึ้นบไป๒ ขึ้นไป
ระดั
2.สังเกตพฤติกรรมการ
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
�งานร่
2.ทักษะการทางานร่วมกัน การทำ
ทางานร่
วมกันว มกั น
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
3. สังเกตการนาเสนอตาม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม
“
3. ทักษะการนาเสนอ
ประเด็น
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
1.มีวินัย
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
2.ใฝ่เรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ rubric
3.มีความมุ่งมั่นในการ
การผ่านอยู่ในระดับ
ทางาน
คุณภาพ “2” ขึ้นไป
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

374
ใบความรู้ที่ 11
เคราะห์สสถานการณ์
ถานการณ์แแนวโน้
นวโน้มอนาคตแรงงานไทยภายใต้
อนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิ
4.0 หน่
หน่วยที่ ๓3
ใบความรู
๑๑ เรืเรื่อ่องง วิวิเคราะห์
เศรฐกิจจ ๔.๐
แผนการจัดดการเรี
การเรียยนรู
นรู้ท้ที่ ี่ ๑๑
11 เรืเรื่อ่องง วิวิเคราะห์
เคราะห์สสถานการณ์
ถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานไทยภายใต้
4.0
แผนการจั
อนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิ
เศรฐกิ จ ๔.๐
ชชา าการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สภาคเรี
ง23101
ชัธ้นยมศึ
มัธทยมศึ
กษาปี
การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที
่ ๑ภาคเรี
้นมัย่ ธ๑นที
ยมศึ
รายวิชรายวิ
ารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส รหั
ง ๒๓๑๐๑
ภาคเรี
ยชันที
ชั่ ้น1กมัษาปี
กี่ ๓ษาปี
ที่ ๓ที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------อนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0
เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง ทาให้ตลาดแรงงานมีความต้องการใช้กาลังคนด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น ผู้ประกอบการและคนทางานจึงจาเป็นต้องปรับตัวเพื่อสร้างความพร้อมให้ทันต่อสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ไอทีสายงานหลักที่ตลาดต้องการ
จากสถิติโครงสร้างของแรงงานไทยเมื่อเดือน เม.ย. 2560 พบว่า มีผู้ที่มีความพร้อมเข้าสู่ระบบงาน
จานวน 37.89 ล้านคน ในจานวนนี้เป็นผู้มีงานทา 37.09 ล้านคน ขณะที่จานวนผู้ว่างงานมี 4.73 แสนคน
คิดเป็น 1.2% หรือเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
บุคคลที่มีโอกาสเข้าสู่สายงานต่างๆ ได้ ปัจจุบันไทยมีปัญหาขาดแคลนแรงงานสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือ S&T และมีแรงงานส่วนเกินในระดับปริญญาตรีจานวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรง
กับสายงานที่ตลาดต้องการ ซึ่งพบว่า ตาแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดคือ สายงานด้านไอทีและวิศวกรรม
หรืออยู่ในกลุ่ม STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์และสถิติ) ซึ่งเป็นแรงงานพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจดิจิทัล
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อาชีวะปรับตัว ป.ตรีเพิ่มขึน้
จากการประเมินของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ระบุว่า ในช่วง 10 ปี
ข้างหน้า แนวโน้มแรงงานไทยในระดับ ปวส. และอนุปริญญาเติบโตจาก 1 ล้านคน เป็น 1.1 ล้านคน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสายงานกลุ่ม STEM ขณะที่ความต้องการบุคลากรในสายธุรกิจและบริการ และสาขาอื่นๆ ในระดับ
ปวช. เพิ่ม สู งขึ้ น จาก 8 แสนคนเป็ น 2 ล้ านคน แต่ค วามต้อ งการของตลาดแรงงานในระดับ ปวส. และ
อนุปริญญาในสาขาที่ไม่ใช่ S&T กลับมีแนวโน้มลดลง ทาให้กลุ่ม ปวส. และอนุปริญญาที่ไม่ใช่ S&T ว่างงาน
จานวนมาก ส่วนกาลังคนที่หายไปในตลาดแรงงาน เป็นผลจากการผันตัวเองไปเรียนในระดับปริญญาตรีมาก
ขึ้น ทาให้แนวโน้มของแรงงานเพิ่มจาก 3.01 ล้านคน เป็นเกือบ 6 ล้านคนในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า ถ้าดู
จากผลการพยากรณ์ดังกล่าว ภาคเศรษฐกิจต้องการคนด้าน STEM มากขึ้น ทาให้นักศึกษาที่จบสาย S&T มี
โอกาสที่จะได้รับการจ้างงานมากกว่าผู้จบสาย Non-S&T
ความหวังจึงอยู่ที่การขยายตัวของภาคบริการของประเทศทั้งในส่วนของบริการขายส่ง ขายปลีก
และซ่อมบารุง และงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ (ถ้า
ไม่เลือกงาน) น่าจะเป็นโอกาสให้คนไทยได้เข้ามาสมัครงานมากขึ้น
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เร่งพัฒนาศักยภาพแรงงานไทย
ดร.สุ วิทย์ เมษิน ทรี ย์ รัฐ มนตรี ช่ว ยว่าการกระทรวงพาณิช ย์ ผู้ บริห ารจัดการกลไกส าคัญในการ
ผลักดัน ไทยแลนด์ 4.0 ระบุถึงทิศทางการพัฒ นาเศรษฐกิจว่า ให้เน้นไปที่ทรัพยากรของไทย เช่น อาหาร
การเกษตรสมัยใหม่ และไบโอเทคโนโลยี คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี มุ่งสู่นวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ Wellness และเวชภัณฑ์ต่างๆ
ส่วนด้านอุตสาหกรรม ให้เน้นนวัตกรรมอัจฉริยะ โรบอท และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
พัฒนาคนให้ไปในทิศทางดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ในประเทศไทย แรงงานกลุ่ มแรกจะเป็นแรงงานจบมัธยมต้น หรือต่ากว่า ร้อยละ 68 ของกาลั ง
แรงงานทั้งหมด ซึ่งจะปรับให้มีสมรรถนะสูงเพื่อนามาใช้ในไทยแลนด์ 4.0 ได้ยาก จึงต้องสนับสนุนให้พวกเขา
ทาในสิ่งที่ถนัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
สาหรับคนว่างงานและผู้ตกงานระดับอุดมศึกษาจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นามาฝึกอบรมเพื่อนาเข้า
ตลาดแรงงานตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป
ส่วนแรงงานที่กาลังเรียนอยู่ในปัจจุบันที่จะจบการศึกษา รัฐควรจะมีวิธีเข้าไปปรับ Talents ให้ตรง
กับความต้องการของ Talent Market ด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจนกว่าจะทดสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะที่กาหนด
กาลังแรงงานสวนทางเศรษฐกิจ
อันที่จริง สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยอาจจะยังไม่ดีนักถ้าเทียบกับบางประเทศในอาเซียน เช่นใน
ปี 2559 คาดว่า GDP ของไทยขยายตัวที่ 3.2% ขณะที่เพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชาขยายตัว 7% ลาว 7.2%
เวียดนาม 6.5% ฟิลิปปินส์ 6.0% อินโดนีเซีย 5.1% และ มาเลเซีย 4.4% เป็นต้น
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ปัจจุบันไทยมีขนาดตลาดแรงงานใหญ่เป็นลาดับ 4 ของอาเซียน รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ
เวีย ดนาม ซึ่ งไทยเริ่ มมีก าลั ง แรงงานลดลง โดยปี 2559 มี กาลั งแรงงาน 38.70 ล้ านคน ปัจจุ บันเหลื อ
37.89 ล้านคน หายไปจากตลาดประมาณ 1 ล้านคน แต่ประเทศในอาเซียนที่กล่าวถึงข้างต้น กลับมีจานวน
กาลังแรงงานเพิ่มขึ้น
เนื่องจากแรงงานไทยไม่ชอบงานหนัก งานยากลาบาก แต่กลับเลือกตกงานมากกว่า และเลือกเดิน
ต่อไปในสายปริญญา สอดคล้องกับปัจจัยที่ทาให้นักศึกษาจบใหม่ยังคงว่างงาน เพราะความต้องการด้านรายได้
สูงเกินประสบการณ์ และความต้องการทางานในองค์กรใหญ่
ขณะเดียวกันผู้ที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ก็จะต้องมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถเฉพาะทางแล้ว ทัศนคติเชิงบวกต่อการทางานก็ยัง
เป็นคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการทุกองค์กรต้องการ
อ้างอิง http://www.nso.go.th

378
ใบงานที่ 11 เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0 หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงานไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0
รายวิ
ชา ชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัยธนที
ยมศึ่ 1กษาปี
๓ กษาปีที่ 3
คาชี้แจง
ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ แล้ววิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มอนาคตแรงงาน
ไทยภายใต้เศรษฐกิจ 4.0
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................
...........................................................................................................................................................................
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนน
รวม

ผ่าน

ระดับปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
เขียนสรุปเกี่ยวกับ
สถานการณ์แนวโน้ม
อนาคตแรงงานประเทศ
ไทย4.0 เกี่ยวกับอาชีพที่
เลือก
4
3
2 1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
วยการเรียนรู
ยนรู้ที่ ้ท๓ี่ ๓เปิดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
หน่หน่วยการเรี
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

379

368
378

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การทางานร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ย๓นรูเปิ้ที่ดสูโลกอาชี
รายวิรายวิ
ชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชา รหั
ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-4 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ ดสู่โโลกอาชี
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
การหางานหรือตาแหน่งที่ว่าง
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย
จากสื่อต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการสืบค้นข้อมูล
2. ทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน

ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป เกี่ยวกับการหางาน จากสื่อต่าง ๆ
และการสมัครงาน เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆเพื่อนาไปจัดทาเป็นแฟ้ม
สะสมผลงานของนักเรียนแต่ละคน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
เวลา 1 ชั่วโมง
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือ
- ครูให้นักเรียนดูคลิป VDO การหางานตาแหน่งต่าง ๆ
ตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
- ครูเชื่อมโยงความรู้ด้านอาชีพและการหางาน เพื่อแจ้ง
ใบงานที่ 12 เรื่อง อภิปรายการหางานด้วย
จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อ วิธีการที่หลากหลาย
ต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้
จากสื่อต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
ภาระงาน/ชิ้นงาน
ขั้นสอน (45 นาที)
อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ
หลากหลาย
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ จากสื่อต่าง ๆ
ว่างจากสื่อต่างๆ และและตัวอย่างสื่อสมัครงานต่าง ๆ เช่น
หนังสือพิมพ์ แผ่นโปสเตอร์ ใบปลิว หนังสือหน่วยงานราชการ
- นักเรียนนาเสนออภิปรายด้วยบทบาทสมมุติ เกี่ยวกับการหา
งาน จากสื่อต่าง ๆ และการสมัครงาน เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ
โดยการเตรียมแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน ที่ใช้สมัครงาน
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน สมมุติ เกี่ยวกับการหางาน จากสื่อ
ต่าง ๆ และการสมัครงาน เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ

๓๘๒
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383
การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
ปรายเกี่ยวกั
่ยวกับบเกี่ยวกับ
อภิอภิปรายเกี
การหางาน จากสื่อต่าง ๆ
และการสมัครงาน เกี่ยวกับ
อาชีพที่เลือก
ด้านทักษะกระบวนการ
1. การสืบค้นข้อมูลการหา
งานที่หลากหลายจากสื่อ
ต่าง ๆ

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

1. ตรวจผลงานการเขียน
สรุปข้อมูลการหางานที่
หลากหลายจากสื่อต่าง ๆ

1. แบบบันทึกการตรวจ -ใช้เกณฑ์ rubric
งาน
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
2.แบบสังเกตพฤติกรรม ระดับพฤติกรรมที่
การทางานร่วมกัน
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
“

2.ทักษะการทางานร่วมกัน 2.สังเกตพฤติกรรมการ
ทางานร่
วมกันว มกั น
การทำ
�งานร่

3. ทักษะการนาเสนอ
ด้านคุณลักษณะ
1.มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการ
ทางาน

3. สังเกตการนาเสนอตาม
ประเด็น
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป

-ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
การผ่านอยู่ในระดับ
คุณภาพ “2” ขึ้นไป

372
382

373
383
384

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........
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384

385
ใบความรู้ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัยธยมศึ
๓ กษาปีที่ 3
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
นที่ 1กษาปี
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
จุดประสงค์ นักเรียนอธิบายวิธีการหางานในตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การหางาน
1. หางานจากอินเทอร์เน็ต บริษัทและองค์กรส่วนใหญ่จะประกาศตาแหน่งงานที่เปิดรับสมัครใน
เว็บไซต์หางานและเว็บไซต์ของบริษัท ถ้าอยากทางานกับบริษัทไหน ให้เริ่มจากการเข้าไปดูเว็บไซต์ของบริษัทก่อน
จะเจอแท็บที่เขียนว่า “ตาแหน่งที่รับสมัคร” หรือ “ร่วมงานกับเรา”
2. ใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย ให้ตั้งค่าโปรไฟล์โซเชียลมีเดียเป็นค่า “ส่วนตัว” และสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่
ที่ดูเป็นมืออาชีพที่จะใช้ในการติดต่อกับนายจ้างในอนาคต
3. ใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์
4. ประกาศรับสมัครงานของทางราชการ ในปัจจุบันมีทั้งรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเดียวกับใบปลิว
พบมากบนป้ายนิเทศของหน่วยงานราชการที่รับสมัครงานซึ่งปิดประกาศไว้แต่จะมีใบประกาศมากกว่าและมี
รูปแบบเป็นทางการมากกว่าใบปลิวหรือเป็นประกาศในหัวข้อรับสมัครงานในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ
5. จัดหางานจังหวัด เป็นหน่วยงานทางราชการ ให้บริการจัดหางานในประเทศ
6. จัดระเบียบตัวเอง การมีแผนที่ชัดเจนจะกลายเป็นหนึ่งในแหล่งทรัพยากรที่ดีที่สุด เขียนแผนการหา
งาน เขียนปฏิทินกิจกรรมประจาสัปดาห์หรือประจาวันที่เกี่ยวกับการหางาน เช่น หาประกาศรับสมัครงานออนไลน์
เข้าหาเครือข่ายของคุณ เขียนเรซูเม่และจดหมายนา แต่ละสัปดาห์จะต้องส่งใบสมัครไปกี่ที่
การเตรียมเอกสารในการหางาน
1. จับคู่เรซูเม่กับหน้าที่รับผิดชอบ เรซูเม่ คือวิธีการเขียนรายการทักษะและคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับงาน ที่แสดงให้นายจ้างเห็นว่า ทักษะของคุณตรงกับความต้องการของเขา
2. เขียนประวัติส่วนตัว เริ่มเขียนเรซูเม่ด้วยการแนะนาตัวเองให้นายจ้างรู้จักเล็กน้อย เขียนย่อหน้า
สั้นๆ เพื่อบอกให้นายจ้างรู้ว่าคุณมีทักษะอะไร และให้พวกเขารู้ว่าคุณสมบัติเฉพาะแบบไหนที่คุณสามารถนามาใช้
ในการทางานได้ เขียนให้กระชับและเป็นมืออาชีพ
การสมัครงาน
1. อ่านหน้าที่และความรับผิดชอบของงานให้ละเอียด ขั้นแรกของการสมัครงานคือต้องดูว่า
งานที่ต้องรับผิดชอบนั้นมีอะไรบ้าง อ่านหน้าที่และความรับผิดชอบของงานให้ละเอียด เน้นว่างานต้องการ
คุณสมบัติอะไรบ้างและหน้าที่ของงานนั้นคืออะไร
2. เน้นคีย์เวิร์ด สังเกตว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของงานเน้นที่อะไร เช่น ถ้าเป็นงานสาย
การตลาด จะเห็นคาว่า “Digital Marketing” “SEO” และ “Google Analytics” ต้องใส่คาเหล่านั้นลงไป
ทั้งในเรซูเม่และจดหมายนา
3. อ่านทวนเอกสารที่เตรียมไว้อย่างละเอียด เว็บไซต์หางานและเว็บไซต์ของบริษัทต่าง ๆ อาจส่ง
เอกสารผ่านออนไลน์ ก่อนจะคลิก “ส่ง” ค่อยๆ ตรวจทานทุกอย่างที่เขียนลงไป ซึ่งได้แก่เรซูเม่และจดหมายนา
นอกจากนี้ ควรอ่านช่องที่ถามข้อมูลส่วนตัว อย่างละเอียด และกรอกข้อมูลต่างๆ ถูกต้อง
4. สัมภาษณ์ผ่านฉลุย แต่งตัวให้ดูเป็นมืออาชีพ สบตาและพูดอย่างมั่นใจ ไปถึงตรงเวลา
อ้างอิง https://th.wikihow.com

386
ใบงานที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
นที่ 1กษาปี
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัธยยมศึ
๓ กษาปีที่ 3
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับการหางาน จากสื่อต่าง ๆ และการสมัครงาน เกี่ยวกับอาชีพที่เลือก
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

4

คะแนน
รวม

ระดับปรับปรุง

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

รายการประเมิน
อภิปรายเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
หางาน จากสื่อต่าง ๆ และ
การสมัครงาน เกี่ยวกับอาชีพ
ที่เลือก
4
3
2
1

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เปิสูด่โลกอาชี
โลกอาชีพพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิรหั
ชาสง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การนาเสนอ
การสืบค้นข้อมูล
กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ ย๓นรูเปิ้ทดี่ สูโลกอาชี
รายวิรายวิ
ชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชา รหั
ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล
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ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-4 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
้ที่ ดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่างๆ
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ เปิ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
ชั้นมัทธยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหัง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
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378
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ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
การสมัครงาน
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถเขียนใบสมัครงานได้
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการนาเสนอ
2. ทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน

ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป ใบสมัครงานเกีย่ วกับการหางาน
เพื่อนาไปจัดทาเป็นแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนแต่ละคน

ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ
- นักเรียนศึกษาใบความรู้ ที่ 12 เรื่อง การหางาน
ใบงานที
่ ๑๓
- นักเรียนฝึกเขียนใบสมัครงานจากบทบาทสมมุติในแผนที
่ 12
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน ใบสมัครงานจากอาชีพที่เลือก
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง การสมัครงาน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
- ครูทบทวนการหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
เชื่อมโยงความรู้เดิม เพื่อแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องการ
สมัครงาน เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบงานที่ 13 เรื่อง การเขียนใบสมัครงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
นาเสนอบทบาทสมมุติการสมัครงาน

๓๙๐
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390
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การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การเขียนบทบาทสมมุติ
การสมัครงานอาชีพที่เลือก

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
ด้านทักษะกระบวนการ
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
1. สังเกตพฤติกรรมการ 2.แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
1.ทักษะการทางานร่วมกัน การทำ
ทางานร่� งานร่
วมกันว มกั น
การทางานร่วมกัน
ขึ้นไป
ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
2. ทักษะการนาเสนอ
2. สังเกตการนาเสนอตาม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม การผ่านอยู่ในระดับ
ประเด็น
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
“
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
1.มีวินัย
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
2.ใฝ่เรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ rubric
3.มีความมุ่งมั่นในการ
การผ่านอยู่ในระดับ
การทำ
ทางาน� งาน
คุณภาพ “2” ขึ้นไป

381
391
392

บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

382
392
393

ใบงานที่ 13 เรื่อง การสมัครงาน หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การสมัครงาน
รายวิ
ชาชการงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัสภาคเรี
ง23101
นที่ 1กษาปี
ชั้นมัทธี่ ยมศึ
รายวิ
า การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ยนที่ ๑ภาคเรี
ชั้นมัธยยมศึ
๓ กษาปีที่ 3
คาชี้แจง ให้นักเรียนเขียน ใบสมัครงาน (Resume)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ

ชื่อ - สกุล
: ………………………………………………..
วัน/ เดือน/ ปีเกิด
: …………………………………………………
ตาแหน่งงานที่ต้องการ : …………………………………………………………
เงินเดือนต้องการ
: …………………………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน
: ………………………………………………………..
อีเมล์
: ……………………………………………………….
โทรศัพท์
: ………………………………………………………..
จุดมุ่งหมายในงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ประวัติการศึกษา :………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
สถาบันการศึกษา ………………………………………………………………………………… เกรดเฉลี่ย ………………………………..
หัวข้อโครงงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
รายละเอียดโดยย่อของโครงงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อมูลการฝึกงาน :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อมูลการฝึกอบรม :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ประสบการณ์การทางาน ( โปรดระบุช่วงเวลา ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
4

1 คะแนน

1

ระดับ
คุณภาพ

ระดับปรับปรุง

คะแนน
รวม

ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

4

รายการประเมิน
ผลงานเขียน
ใบสมัครงาน
3
2

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่ววยการเรี
ยการเรียยนรูนรู้ท้ที่ ๓ี่ ๓เปิสูด่โโลกอาชี
ลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การสมัครงาน
หน่
รายวิชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ
รายวิชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3

ไม่ผ่าน

สรุปผล

395

384
394

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
7-9 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

8

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
การนาเสนอ
กระบวนการ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
หน่วยการเรี
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การสมัครงาน
หน่วยการเรี
ยนรู้ที่ย๓นรูเปิ้ที่ ดสูโลกอาชี
รายวิรายวิ
ชา การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชา รหั
ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

396

385
395

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
10 – 12 คะแนน ระดับดีมาก
7- 9 คะแนน
ระดับดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่
การใฝ่เรียนรู้

1-4 คะแนน

ไม่
ผ่าน

สรุปผล
ระดับ
คุณภาพ ผ่าน

ระดับปรับปรุง

12

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

4 – 6 คะแนน ระดับพอใช้

การมีวินัย

ความมุ่งมั่น
ทางาน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ
หน่วยการเรี
ลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การสมัครงาน
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ นรู
๓ ้ทเปิี่ ดสู่โโลกอาชี
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหั
า ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
สวิชา ง23101
้นมัธทยมศึ

397

386
396

ด้านคุณลักษณะ
1. มีวินัย
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีความมุ่งมั่นในการทางาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบเขตของเนื้อหา
ภาพรวมเปิดโลกอาชีพ
จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนรวบรวมผลงานหน่วยที่ 3 เป็นแฟ้มสะสม
ผลงาน
ด้านทักษะกระบวนการ
1. ทักษะการนาเสนอข้อมูล
2. ทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน

ขั้นสรุป (10 นาที)
- ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสาคัญของแฟ้มสะสมผลงาน
เกี่ยวกับอาชีพและบุคลิกด้านอาชีพเพื่อนาไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือสมัครงาน

ขั้นสอน (45 นาที)
- แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมัครใจ
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียน เป็นแฟ้มสะสมผลงาน
หน่วยที่ 3
- นักเรียนนาเสนอแฟ้มสะสมผลงาน
- นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยน แฟ้มสะสมผลงาน
และร่วมกันแสดงความคิดเห็น

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง กิจกรรมทบทวนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา (5 นาที)
- ครูให้นักเรียนตั้งประเด็นคาถาม และตอบคาถามเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่เรียนไปแล้วของหน่วยฯ ที่ 3 เพื่อทบทวนกิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดหน่วย เพื่อนาไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ใบงานที่ 14 เรื่อง สรุปองค์ความรู้เป็น
แฟ้มสะสมผลงาน
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แฟ้มสะสมผลงาน

เวลา 1 ชั่วโมง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓๙๘

387
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398
399 388

การวัดและการประเมินผล
สิ่งที่ต้องการวัด/ประเมิน
ด้านความรู้
การสรุปองค์ความรู้ตลอด
หน่วย

วิธีการ
การอธิบาย
การตอบคาถาม
การเขียนสรุป

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบบันทึก
2. ชุดคาถาม

เกณฑ์
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
ขึ้นไป
ด้านทักษะกระบวนการ
-ใช้เกณฑ์ rubric
4 ระดับ
1. สังเกตพฤติกรรมการ 2.แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2
ระดั
บ ๒ ขึ้นไป
1.ทักษะการทางานร่วมกัน ทการทำ
างานร่� งานร่
วมกันว มกั น
การทางานร่วมกัน
ขึ้นไป
ระดับพฤติกรรมที่
แสดงออก 4 ระดับ
โดยใช้เกณฑ์ rubric
2. ทักษะการนาเสนอ
2. สังเกตการนาเสนอตาม 3. แบบสังเกตพฤติกรรม การผ่านอยู่ในระดับ
ประเด็น
คุณภาพ 2 ขึ้นไป
“
ด้านคุณลักษณะ
สังเกตพฤติกรรม
แบบบันทึกการสังเกต
-ระดับพฤติกรรมที่
1.มีวินัย
พฤติกรรม
แสดงออก 4 ระดับ
2.ใฝ่เรียนรู้
โดยใช้เกณฑ์ rubric
3.มีความมุ่งมั่นในการ
การผ่านอยู่ในระดับ
ทางาน� งาน
คุณภาพ “2” ขึ้นไป
การทำ

389
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บันทึกผลหลังการสอน
ผลการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ปัญหาและอุปสรรค
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้สอน
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................ผู้ ตรวจ
(.............................................................)
วันที่.........เดือน....................พ.ศ..........

400
401 390

ใบงานที่ 14 เรื่อง กิจกรรมทบทวนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน หน่วยที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง กิจกรรมทบทวนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
ชา การงานอาชี
พ รหัส ง๒๓๑๐๑
ภาคเรียนที
่ ๑ ยชันที
้นมั่ ธ1ยมศึ
รายวิชารายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
รหัส ง23101
ภาคเรี
ชั้นกมัษาปี
ธยมศึที่ก๓ษาปีที่ 3
จุดประสงค์ สรุปองค์ความรู้ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คาชี้แจง ให้สรุปองค์ความรู้ด้วยแฟ้มสะสมผลงานตลอดหน่วย ประกอบด้วย
1. ประวัติส่วนตัวประกอบด้วย ชื่อ – สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ภูมิลาเนาเดิม ที่อยู่
ปัจจุบันข้อมูลบิดา/มารดา สถานภาพของ/บิดามารดา โรคประจาตัว กรุ๊ปเลือด หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น
2. ผลการเลือกจากการสารวจอาชีพที่สนใจและชอบ
3. ผลงานใบงานตลอดหน่วย

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
4 คะแนน ระดับดีมาก
3 คะแนน
ระดับ ดี
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1 คะแนน

1

ระดับ
คุณภาพ

ระดับปรับปรุง

4

คะแนน
รวม

ผ่าน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

2 คะแนน ระดับพอใช้

4

รายการประเมิน
ผลงานเขียน
ใบสมัครงาน
3
2

แบบบันทึกการประเมินผู้เรียนด้านความรู้
หน่หน่วยการเรี
วยการเรียนรู
ยนรู้ที่้ท๓ี่ ๓เปิดสูโลกอาชี
่โลกอาชีพ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง กิจกรรมทบทวนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชรหัา สง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึชัก้นษาปี
ที่ ๓กษาปีที่ 3
รายวิชา รายวิ
การงานอาชี
พและเทคโนโลยี
วิชา ง23101
มัธยมศึ

ไม่ผ่าน

สรุปผล

402

391
401

ชื่อ - สกุล

เกณฑ์การวัดให้คะแนนระดับคุณภาพของแต่ละพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ ดี
7-9 คะแนน
10-12 คะแนน ระดับดีมาก
เกณฑ์การผ่านระดับ 2 ขึ้นไป

1
2
3
4
5
ฯลฯ

เลขที่

1-4 คะแนน

ระดับปรับปรุง

8

คะแนน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
(…………………………………………….)

5-6 คะแนน ระดับพอใช้

ทักษะ
กระบวนการ
การนาเสนอ
ทางานร่วมกัน
4 3 2 1 4 3 2 1

รายการประเมิน

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการ
่โลกอาชีพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง กิจกรรมทบทวนด้วยแฟ้มสะสมผลงาน
้ที่ ดสูโลกอาชี
หน่วยการเรี
หน่วยการเรี
ยนรู้ทยี่ ๓นรูเปิ
้นมัธทยมศึ
สวิชา ง23101
ชา การงานอาชี
พ รหัสวิชารหั
ง๒๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกชัษาปี
ี่ ๓ กษาปีที่ 3
พและเทคโนโลยี
ชา การงานอาชี
รายวิรายวิ

ระดับ
คุณภาพ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

403

392
402

ชื่อ - สกุล
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บรรณานุกรม
หน่วยที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 – 2 การทางานเพื่อการดารงชีวิต , ทักษะที่จาเป็นในการทางานเพื่อการการ
ดารงชีวิต
ธนัชพร มีหมัน. ความหมายและความสาคัญของงานอาชีพ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
https://pattarapornt.weebly.com/. [7 กุมภาพันธ์ 2562].
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (7R)
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
https://sites.google.com/site/mnusykabkhwamyangyun/home/hlak-kar-xnuraksthraphyakrthrrmchati . [6 กุมภาพันธ์ 2562].
แนวทางการใช้ทรัพยากรโดยหลักแนวคิด 7R. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
http://sirimongkol.myreadyweb.com/article/topic-62101.html. [6 กุมภาพันธ์ 2562].
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในการทางานอย่างคุ้มค่า (5 ส)
ความหมายกิจกรรม 5 ส. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www1.science.cmu.ac.th/5s/5s1.html.
[14 มกราคม 2562].
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ประเภทงานเพื่อการดารงชีวิต
การทางานในการดารงชีวิตสู่งานอาชีพ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :
https://sites.google.com/site/ronnapat20644/kar-dulae-raksa-ban/nganseuxpha-laea-kheruxng-taeng-kay. [14 มกราคม 2562].
หน่วยที่ ๒
แผนที่ ๑ เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).
๑. http://www.thaiall.com/business/syllabus.htm
๒. https://sites.google.com/site/chamnam2554/home/naew-kar-sxn1
๓. saranyoo06.wordpress.com
๔. https://sites.google.com/site/businesscomputersubjects/prayochn-khxng-thurkic
๕. https://pirun.ku.ac.th/~b521060245/01179334/page/business.html
แผนที่ ๒ เรื่อง การจัดการทางธุรกิจ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).
๑.https://www.gotoknow.org/posts/345600
๒.https://www.im2market.com/2015/06/20/1449
๓.https://sites.google.com/site/managementmeaningwebsite/

๔๐๖

แผนที่ ๓ เรื่อง การเขียนผังธุรกิจ ๙ ขั้นตอน
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).
๑. www.kmsecondary21.in.th
๒. https://ruchareka.wordpress.com/2017/03/19/business-model-canvas/
แผนที่ ๕ เรื่อง ช่องทางการจาหน่าย
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒).
๑. https://thumbsup.in.th/2012/04/business_model_canvas/
๒. https://techsauce.co/startup/business-model-canvas/
๓. http://www.thaipt.org/index.php?module=knowledge&id=747
แผนที่ 6 เรื่อง การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒).
๑. http://www.practical-training.com/content/th/article/article_10.html
๒. https://www.marketingoops.com/exclusive/how-to/4-ways-to-win-consumersby-relationship/
๓. http://www.practical-training.com/content/th/article/article_10.html
แผนที่ 7 เรื่อง ความคุ้มค่าในการทาธุรกิจ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒).
https://taokaemai.com/business-break-even-point/
แผนที่ 11 เรื่อง จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบการทางธุรกิจ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒).
๑. https://www.gotoknow.org/posts/494333
๒. http://zmico-th.listedcompany.com/ethic.html
3. https://sites.google.com/site/wanphenttc555/hnwy-thi-4-kar-cad-cahnay
4. http://bsnyrc.myreadyweb.com/article/topic-16674.html
หน่วยที่ ๓
แผนที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสาคัญ และประเภทอาชีพ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).
http://arts.kmutt.ac.th
แผนที่ 2 เรื่อง ประเภทอาชีพ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).
http://arts.kmutt.ac.th
แผนที่ 3 เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).

395
405

406
๔๐๗396

http://lb.mol.go.th
แผนที่ 4 เรื่อง แนวทางเลือกอาชีพ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒).
http://www.unigang.com
แผนที่ 5 เรื่อง บุคลิกภาพกับงานอาชีพ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒).
๑. ข้อมูลลักษณะอาชีพที่ฉันชอบและสนใจ http://a-chieve.org/information/occupation
๒. ข้อมูลลักษณะอาชีพรายละเอียดโครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล
http://service.nso.go.th/nso/knowledge/standard/page3.html
๓. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ https://www.tpqi.go.th/standard.php
๔. sites.google.com
แผนที่ 6 เรื่อง การทดสอบบุคลิกด้านอาชีพ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒).
1. http://www.nlmi-lp.com/test1/index.php แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ
กรมการจัดหางาน
2. https://www.arealme.com/career/th/ คุณควรประกอบอาชีพอะไร envato elements
แผนที่ 7 เรื่อง บุคลิกด้านอาชีพของฉัน
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒).
การสร้างแบบสารวจความสนใจในอาชีพตามทฤษฎีของฮอลแลนด์.
http://www.unigang.com/Article/1259
แผนที่ 11 เรื่อง แนวโน้มอนาคตแรงงานประเทศไทย 4.0
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒).
http://www.nso.go.th
แผนที่ 12 เรื่อง การหางานหรือตาแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล : (สืบค้นเมื่อ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒).
https://th.wikihow.com
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คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่ปรึกษา
๑. รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา
๒. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
๓. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ
๔. รองศาสตราจารย์ เฉลียวศรี พิบูลชล
๕. นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย
๖. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
๗. นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
๘. นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน
๙. นางผานิต ทวีศักดิ์

รองประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
หัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

คณะจัดทำคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

นางราตรี ทิวากรพรรณาราย
นางสาวอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล
นางสาวสุภาภรณ์ โรมเรืองฤทธิ์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือง
นางสาวเขมวดี พงศานนท์
นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
นางชญาณิศ มงคุณแก้ว
นางสมัคร นำสงค์
นางประรารี คำเมืองแพน

ข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการบำนาญ
ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๑
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.

นางสาวอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล
นางสาวสุภาภรณ์ โรมเรืองฤทธิ์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือง
นางสาวเขมวดี พงศานนท์
นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย
นางชญาณิศ มงคุณแก้ว
นางสมัคร นำสงค์
นางประรารี คำเมืองแพน
นางสุกัลยา ชัยวงค์ศิริ
นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย
นายนิพนธ์ เชิญทอง
นางสาวสายสมร เถาวัลย์
นางนิสสรณ์ เชิญทอง
นางเจนจิรา โคตรวงค์

ข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการบำนาญ
ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๑
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสังคมวิทยา
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
โรงเรียนฝางพิทยาคม
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คณะปรับปรุงคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาคเรียนที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์
นางนลินทิพย์ เพชรวงษ์ดี
นางวิภาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือง
นางสิริวรรณ รัตนะธาดา
นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล
นางเสาวนีย์ หิรัญรัตน์
นางสาวเมตตา กัลยามงคล
นางปะรารี คำเมืองแพน
นางสมัคร นำสงค์
นางศิริธร ศรีจำนงค์

๑๒. นายเอกชัย คำทอง

ข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการบำนาญ
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๒๑
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการ
ครู โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม.เขต ๒
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม.เขต ๖
ครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.เขต ๘
ครู โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ สพม.เขต ๒๑
ครู โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม.เขต ๒๑
ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สพม.เขต ๒๗
ครู โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

คณะตรวจปรู๊ฟและจัดทำรูปเล่มคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพภาคเรียนที่ ๑
๑.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ประธานกรรมการ

๑๒. นายเอกชัย คำทอง

สพม.เขต ๒๗
ครู โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต ๒
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพภาคเรียนที่ ๑
๑.

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นางราตรี ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. นายธีระพล เข่งขวา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์
รองหัวหน้าสำนักงาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. นายสุนันท์ วงศ์ทองเหลือง
ศึกษานิเทศก์ ศธจ.สมุทรปราการ
๖. นางอมรรัตน์ ศิริมิตรตระกูล ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
๗. นางสาวสุภาภรณ์ โรมเริงฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ
๘. นางสาววรรณวิษา ภูพานทอง นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๙. นางสาวกมลชนก ดวงคำ
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๐. นางสาวณัฐพร เผือดจันทึก
นักวิชาการศึกษา
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

