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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์  บทบาทของคอมพิวเตอร์                     
ที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้คอมพิวเตอร์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง ความหมายของ
ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้
แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหา การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้ตัวแปร 
เงื่อนไข วนซ  า 
  ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย ในการ
ค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ การรวบรวม ประมวลผล สร้างทางเลือก ประเมินผล จัดท ารายงาน  
น าเสนอ จะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า แก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอน          
มีประสิทธิภาพ เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือแก้ปัญหา 
  เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักการท างาน บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน 
มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม 
 
2. ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
  ตัวช้ีวัดชั้นปี 
  ม.1 / 1 อธิบายหลักการท างาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
  ม.1 / 2  อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ม.1 / 3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
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 3. สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้  
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดสาระส าคัญดังนี  

1) วิทยาการคอมพิวติ้ง การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การบูรณาการกับวิชาอ่ืน การเขียนโปรแกรม 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือพัฒนา
โครงงานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การประเมินผล 
การน าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง การค้นหาข้อมูลและแสวงหา
ความรู้ บนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงและข้อก าหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

3) การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย การจัดการ         
อัตลักษณ์ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืน       
โดยชอบธรรม นวัตกรรม และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ
การด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ทส. เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม   
 
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. เข้าใจหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ท าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. อธิบายบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
4. ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและถูกกับลักษณะงาน ท าให้เกิดความสะดวกในการท างานและ

ท าให้งานส าเร็จ 
5. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
7. ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง   
8. ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายในการรวบรวม ประมวลผล           

สร้างทางเลือก ประเมินผล น าเสนอ 
9. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบ       

ในชีวิตจริง 
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10. ออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
11. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้ตัวแปร เงื่อนไข วนซ  า 
12. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์



 
 
 
5. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับ
มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 

3 - 4 
 
 
 
 
 
 
 

5 - 6 

การปฐมนิเทศรายวิชา 
- แนะน าผู้สอนและผู้เรียน 
- ชี แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผล 

หน่วยที ่1 คอมพิวเตอร์   
1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.3 บุคลากร (People ware) 
1.4 ข้อมูล (Data) 

2. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2.1 หน่วยรับเข้า (Input Unit) 
2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central 

Processing Unit : CPU) 
2.3 หน่วยความจ าหลัก (Main 

Memory) 
2.4 หน่วยความจ ารอง (Secondary 

Memory) 
2.5 หน่วยส่งออก (Output Unit) 

3. บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
 
 

ง 3.1  ม.1 / 1 
อธิบายหลักการ
ท างาน บทบาทและ
ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ 

1. อธิบายองค์ประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้  

2. อธิบายหลักการท างาน 
บทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ได้ 

3. เลือกซื อ เลือกใช้ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ได้อย่าง
เหมาะสม และคุ้มค่า 

- บรรยาย  
- ใบงานที่ 1 ปฏิบัติการสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
น าเสนอ 
- ใบงานที่ 2 เลือกซื อ เลือกใช้
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
- ใบงานที่ 3 ปฏิบัติการสืบค้น
และสรุปองค์ความรู้เป็น mind 
map เรื่อง บทบาทและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ 

1. ใบความรู้หน่วยที่ 1 
2. ใบงานที่ 1  
3. ใบงานที่ 2 
4. ใบงานที่ 3 
5. สื่อออนไลน์ 
 

     4 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับ
มอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

4 - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 - 12 หน่วยที ่2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

1. ความหมาย บทบาทและความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สื่อสารอย่างปลอดภัย  
3. การจัดการอัตลักษณ์ 
4. การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตาม

ข้อก าหนดและข้อตกลง   
 
  

ง 3.1  ม.1 / 2 
อภิปราย ลักษณะ
ส าคัญ และผลกระทบ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 

1. อธิบายความหมาย 
บทบาทและความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2. อธิบายการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย การจัดการ         
อัตลักษณ์ 
3. สามารถใช้สื่อและ
แหล่งข้อมูลตามข้อก าหนด
และข้อตกลง   
 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 4 ปฏิบัติการสืบค้น
และสรุปองค์ความรู้เป็น mind 
map เรื่อง ความหมาย บทบาท
และความส าคัญของเทคโนโลยี 
- ใบงานที่ 5 แบ่งกลุ่มศึกษา
โปรแกรม Social Network ตาม
หัวข้อต่อไปนี  

- มีการปกป้องความเป็น
ส่วนตัวและอัตลักษณ์อย่างไร 

- ยกตัวอย่างการละเมิด
ความเป็นส่วนตัวผู้อื่น อนาจาร 
วิจารณ์ผู้อ่ืนอย่างหยาบคาย 
-   บรรยาย ขอ้ตกลง ข้อก าหนด
ในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เช่น Creative commons 

1. ใบความรู้หน่วยที่ 2 
2. ใบงานที่ 4 
3. ใบงานที่ 5 
4. สื่อออนไลน์ 
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สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ สาระการเรียนรู้        ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู้ 
7 - 9 

7 
 
 
 
 

8 - 9 

 
13 - 14 

 
 
 
 

15 - 18 

หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ  
1. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
- คุณสมบัติของข้อมูล 

2. แบ่งตามท่ีมาของข้อมูล 
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 

3. ประเภทของข้อมูล 
    1. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
    2. ข้อมูลที่เป็นอักขระ 
4. การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ 
   - รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
   - น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  
5. วิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
    มี 2 ลักษณะ คือ 

1. Online processing 
2. Batch processing 

ง 3.1  ม.1 / 3 
ประมวลผล
ข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ 

1. อธิบายความหมายของ
ข้อมูลและสารสนเทศ และ
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลได้ 
2. บอกประเภทของข้อมูล
และการจัดการข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิได้ 
3. อธิบายวิธีการประมวลผล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ 
 
 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 6 ปฏิบัติการสืบค้นและ
สรุปองค์ความรู้เป็น mind map 
เรื่อง ความหมายของข้อมูลและ
สารสนเทศ 
- ใบงานที่ 7 การจัดการข้อมูล    

ปฐมภูมิ  
(ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการ
กับวิชาอ่ืน แล้วแต่ดุลพินิจของ
ครูผู้สอน) 

1. ใบความรู้หน่วยที่ 3 
2. ใบงานที่ 6 
3. ใบงานที่ 7 
4. สื่อออนไลน์ 
 

10 19 - 20 สอบกลางภาคเรียน     
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สัปดาห์
ที ่

คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน/กิจกรรม 
งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 

สื่อการสอน/แหล่ง
เรียนรู้ 

11 - 12 21 - 24 หน่วยที่ 4 ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อ
แก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบใน
ชีวิตจริง  
1. ความหมายของอัลกอริทึม 
2. คุณสมบัติของอัลกอริทึม 
3. เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนอัลกอริทึม 
     - บรรยาย / การเขียนผังงาน / รหัสเทียม 

ง 3.1  ม.1 / 3 
ประมวลผล
ข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ 

1. อธิบายความหมายและ
คุณสมบัติของอัลกอริทึมได้ 
2. อธิบายหลักการเขียนผัง
งานการการเขียนรหัสเทียมได้ 
3. สามารถใช้เครื่องมือที่ช่วย
ในการเขียนอัลกอริทึมอย่าง
ง่ายได้ 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 8 ออกแบบอัลกอริทึม
เพ่ือแก้ปัญหา และน าเสนอหน้าชั น 
(ตัวอย่างปัญหา เน้นการบูรณาการ
กับวิชาอ่ืน แล้วแต่ดุลพินิจของ
ครูผู้สอน) 

1. ใบความรู้หน่วยที่ 4 
2. ใบงานที่ 8 
3. สื่อออนไลน์ 
 

13 - 19 
 

13 
 

14 - 15 
 
 
 
 

16 - 18 
19 

 
 

25 - 26 
 

27 - 30 
 
 
 
 

31 - 36 
37 - 38 

หน่วยที ่5 ออกแบบและเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย  
1. แนะน าโปรแกรม Scratch และการใช้งาน

เบื องต้น 
2. การเขียนโปรแกรมใน Scratch  

 - การใช้ตัวแปร   
     - เงื่อนไข  
     - วนซ  า 
     - การค านวณ 
3.  สร้างชิ นงานด้วยโปรแกรม Scratch 
4.  น าเสนอผลงาน 
 

ง 3.1  ม.1 / 1 
ง 3.1  ม.1 / 2 
ง 3.1  ม.1 / 3 
 

1. อธิบายขั นตอนและเขียน
โปรแกรม Scratch ได้ 
2. ใช้ค าสั่งพื นฐานในการ
เขียนโปรแกรม Scratch ได ้
3. สามารถสร้างชิ นงานจาก
จินตนาการได้ 

- บรรยาย 
- ใบงานที ่9 ความรู้เบื องต้น
เกี่ยวกับ Scratch (ใบงานที่ 1.1     
ในหนังสือครูผู้สอน ตามหนังสือของ 
การจัดการการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม 
Scratch สสวท. หน้าที่ 5) 
- ใบงานที่ 10 ออกแบบอัลกอริทึม
การท างานของโปรแกรมที่ก าหนดให้  
(ตัวอย่างเช่น โปรแกรมค านวณหา
พื นที่ โปรแกรมค านวณดัชนีมวลกาย 
แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน ตาม
หนังสือของ การจัดการการเรียนรู้
ด้วยโปรแกรม Scratch สสวท.) 
แล้วน ามาออกแบบและเขียน
โปรแกรมแก้ปัญหาด้วย Scratch 

1. ใบความรู้หน่วยที่ 5 
2. ใบงานที่ 9 
3. ใบงานที่ 10 
4. สื่อออนไลน์ 
 

20 39 - 40 สอบปลายภาค     



6.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง21101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 ประเมินจาก 

 1)  ปฏิบัติการ สืบค้น และท ารายงานเพื่อน าเสนอ 
 2)  การท าใบงาน 
 3)  การท าแบบทดสอบ 

 
โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี  

  5.1 ประเมินการทดสอบความรู้  40 คะแนน 
  5.2 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมาย การฝึกปฏิบัติ  20 คะแนน 
  5.3 ประเมินการสอบกลางภาค 20 คะแนน 
  5.4 ประเมินการสอบปลายภาค 20 คะแนน  
  รวม 100 คะแนน 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

มอบหมาย 
สัปดาห์ที่ 

ส่ง 
สัปดาห์ที่ 

เวลา 
(นาท)ี 

รวม 
คะแนน 

หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์     10 
ใบงานที่ 1  ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์ และน าเสนอ 
ใบงานที่ 2  เลือกซื อ เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ 
ใบงานที่ 3  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

กลุ่ม 
 

กลุ่ม 
 

เดี่ยว 

1 
 
2 
3 

1 
 
2 
3 

50 
 

50 
50 

4 
 
3 
 
3 

หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     10 
ใบงานที่ 4  ความหมาย บทบาทและความส าคัญ

ของเทคโนโลยี 
ใบงานที่ 5  แบ่งกลุ่มศึกษาโปรแกรม Social      
               Network   

เดี่ยว 
 

กลุ่ม 

4 
 
5 

4 
 
6 

50 
 

100 

5 
 
5 

หน่วยที่ 3 การจัดการสารสนเทศ     10 
ใบงานที่ 6  ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
ใบงานที่ 7  การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ 

เดี่ยว 
กลุ่ม 

7 
8 

7 
9 

50 
100 

5 
5 

สอบวัดผลกลางภาค     20 
 
 
 
 
 

    8 
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รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

มอบหมาย 
สัปดาห์ที่ 

ส่ง 
สัปดาห์ที่ 

เวลา 
(นาท)ี 

รวม 
คะแนน 

หน่วยที่ 4 ออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาหรือ
อธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง  

    15 

ใบงานที่ 8  ออกแบบอัลกอริทึมเพ่ือแก้ปัญหา และ
น าเสนอหน้าชั น 

กลุ่ม 11 12 100 15 

หน่วยที่ 5 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย     15 
ใบงานที ่9 ความรู้เบื องต้นเกี่ยวกับ Scratch 
ใบงานที่ 10 ออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรม 
น าเสนอผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรม Scratch 

เดี่ยว 
กลุ่ม 
กลุ่ม 

13 
14 
16 

13 
15 
19 

50 
100 
300 

5 
5 
5 

สอบวัดผลปลายภาค     20 

หมายเหตุ : เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ นนั นๆ 
นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจาก  
ความยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ นนั น 

7. ประเมินการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
 ก าหนดการสอบกลางภาค ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการประเมิน ดังนี  

ข้อสอบอัตนัย จ านวน 17 ข้อ      10    คะแนน 
 จับคู่ จ านวน   6 ข้อ        3     คะแนน 
 เติมค า 

เติมค า 
จ านวน 
จ านวน 

  8 
  3 

ข้อ        4     คะแนน 
ข้อ        3     คะแนน 

ข้อสอบปรนัย  จ านวน 20 ข้อ       10   คะแนน 
รวม   จ านวน 37 ข้อ       20   คะแนน 

 
ซึ่งมหีัวข้อการประเมิน ดังนี  

หัวข้อการประเมิน 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์   
1. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
1.3 บุคลากร (People ware) 
1.4 ข้อมูล (Data) 

2.  หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2.1 หน่วยรับเข้า (Input Unit) 
2.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit 

: CPU) 

 
- ปรนัย 20 ข้อ 

 
10 
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หัวข้อการประเมิน 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

2.3 หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) 
2.4 หน่วยความจ ารอง (Secondary Memory) 
2.5 หน่วยส่งออก (Output Unit) 

3.  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ความหมาย บทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย  
3. การจัดการอัตลักษณ์ 
4. การใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 

- เติมค า  8 ข้อ  4  

หน่วยที่ 3 การจัดการสารสนเทศ  
1. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 
2. ประเภทของข้อมูล 
    - ข้อมูลปฐมภูมิ 
    - ข้อมูลทุติยภูมิ 
3. การจัดการข้อมูลปฐมภูมิ 
   - รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  
   - ประมวลผล  
   - ประเมินผล  
   - น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ  

- จับคู่ 6 ข้อ 
 

   - ปรนัย 3 ข้อ 

3 
 
3 

รวม  20 
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8. ประเมินการสอบปลาย    (20 คะแนน)  
 การเก็บคะแนนปลายภาคก าหนดไว้ดังนี  
  -  ประเมินตามสภาพจริงจากชิ นงาน  20  คะแนน 
ซึ่งมหีัวข้อการประเมินดังนี  
 

หัวข้อการประเมิน ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที ่5 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย  
1. แนะน าโปรแกรม Scratch และการใช้งานเบื องต้น 
2. การเขียนโปรแกรมใน Scratch  

 - การใช้ตัวแปร   
     - เงื่อนไข  
     - วนซ  า 
     - การค านวณ 
3.  สร้างชิ นงานด้วยโปรแกรม Scratch 
4.  น าเสนอผลงาน 

 
- ภาระชิ นงาน  

 
20 

รวม  20 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กางานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2        จ านวน 1 หน่วยกิต (40 ชั่วโมง) 
TECH22101 Information and Communication Technology 2 
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2                                      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
        ศึกษาองค์ประกอบ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น เทคโนโลยีการสื่อสาร กระบวนการแก้ปัญหา การจ าลองความคิด ศึกษาหลักการโปรแกรม
ขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโปรแกรมท่ีสามารถแก้ปัญหาเชิงค านวณได้ 
         ปฏิบัติการเขียนแบบจ าลองความคิดเป็นข้อความ และสัญลักษณ์ (Flowchart) แก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างชิ้นงาน 

เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบ
ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เห็นคุณค่าและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน 
 
2. มาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
  ม 2/1 อธิบายหลักการท างานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  ม 2/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน  
  ม 2/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
  ม 2/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิต      
ประจ าวันตามหลักการ 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 
 

 
 

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 

1) วิทยาการคอมพิวติ้ง การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การบูรณาการกับวิชาอ่ืน การเขียนโปรแกรม 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือพัฒนา
โครงงานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การประเมินผล 
การน าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง การค้นหาข้อมูลและแสวงหา
ความรู้ บนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงและข้อก าหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

3) การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย การจัดการ         
อัตลักษณ์ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืน       
โดยชอบธรรม นวัตกรรม และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ
การด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ทส. เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม   
 
3.  ผลการเรียนรู้ 

1.  อธิบายองค์ประกอบและหลักการท างานของระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสารได ้
2.  สามารถแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
3.  สามารถออกแบบจ าลองความคิดเป็นข้อความ และสัญลักษณ์ (Flowchart) เพ่ือ แก้ปัญหา 

โดยใช้แนวคิดเชิงค านวณได ้
4.  สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณได้ 
5.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการ

เผยแพร่ผลงาน 
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4. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

1 - 2 1 - 4 การปฐมนิเทศรายวิชา 
- แนะน าผู้สอนและผู้เรียน 
- ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผล 

หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
(ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, บุคลากร, ข้อมูล,ขั้นตอนวิธี) 
2. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
    (ส่วนประกอบพื้นฐาน, ฯลฯ) 
    - หนว่ยรับข้อมูล 
    - หนว่ยประมวลผลกลาง 
    - หนว่ยความจ าหลัก 
    - หนว่ยความจ ารอง 
    - หนว่ยแสดงผลข้อมูล 
3. เทคโนโลยีการสื่อสาร 
    - ความหมาย 
    - องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล 
    - ประโยชน ์ของการสื่อสารข้อมูล 
4. การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น เช่น ความผิดปกติของซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ 

ง 3.1 ม.2/1 
ง 3.1 ม.2/2 
ง 3.1 ม.2/3 

 

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศได้ 
2. อธิบายการหลักท างานของ
คอมพิวเตอร์ได้ 
3. เลือกใช้ฮาร์ดแวร์เหมาะสมกับ
งาน 
4. แก้ไขปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 
5. บอกความหมาย 
องค์ประกอบ ประโยชน์ ของการ
สื่อสารได้ 
6. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีการ
สื่อสารในปัจจุบันได้ 
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบ ตระหนักถึง
ผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 1 แบ่งกลุ่ม ปฏิบัติการ
สืบค้นข้อมูล เรื่อง องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ หลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการ
สื่อสารแล้วออกแบบการน างานหน้า
ชั้นเรียน 
- อภิปรายหน้าชั้นเรียน 

1. ใบความรู้ที่ 1 
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 1  
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สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

3 - 5 5 - 10 หน่วยที่ 2 การจ าลองความคิด 
1. กระบวนการแก้ปัญหา 
   - การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
   - การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี 
   - การด าเนินการแก้ปัญหา 
   - การตรวจสอบและปรับปรุง 
2. การจ าลองความคิด 
   - ข้อความหรือค าบรรยาย 
   - สัญลักษณ์หรือแผนภาพ (Flowchart) 

ง 3.1 ม.2/4 
 

1. อธิบายกระบวนการแก้ปัญหาได้ 
2. จ าลองความคิดเป็นข้อความ 
และสัญลักษณ์ (Flowchart) 
จากเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน
และโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 2 ออกแบบผังงาน 
 (โจทย์ปัญหาหรือสถานการณ์ 
แล้วแต่ดุลพินิจของครูผู้สอน) 
 

1. ใบความรู้ที่ 2 
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 2 
 

6 - 7 11 - 14 หน่วยที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
1. แนะน าภาษา python 
    - โปรแกรมคืออะไร 
    - ท าไมต้องเรียนภาษา python 
2. โครงสร้างการเขียนภาษา python 
3. หลักการพื้นฐานการเขียนภาษา python 
4. ค าสั่งการแสดงผล 
5. ค าสั่งรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ด 
 

ง 3.1 ม.2/4 
 

1. อธิบายเกี่ยวกับภาษา 
python ได้ 
2. มีความเข้าใจและเขียน
โปรแกรมได้ถูกต้องตาม
โครงสร้าง และการเขียนภาษา 
python 
3. เขียนค าสั่งการแสดงผลได้ 
4. เขียนค าสั่งรับค่าข้อมูลจาก
คีย์บอร์ดได้ 

- บรรยาย 
- สาธิตการเขียนโปรแกรม 
- ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
- ใบงานที่ 3 ค าสั่งการแสดงผล และ
ค าสั่งรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ด 

1. ใบความรู้ที่ 3 
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 3 
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สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

8 15 - 16 หน่วยที่ 4 ตัวแปร การก าหนดค่า และชนิดข้อมูล 
1. หลักการตั้งชื่อตัวแปร 
2. การใช้งานตัวแปร  
3. ค าสงวน 
4. ชนิดข้อมูล  

ง 3.1 ม 2/2 1. สร้างตัวแปรและน าไปใช้งานได้ 
2. รู้จักและเข้าใจชนิดของข้อมูล 

- - บรรยาย 
- - สาธิตการเขียนโปรแกรม 

- ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
- ใบงานที่ 4 ตัวแปร การก าหนดค่า 
และชนิดข้อมูล 

1. ใบความรู้ที่ 4 
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 4 
 

9 17 - 18 หน่วยที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนนิการ และตัวถูก
ด าเนนิการ 
1. ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
2. ตัวด าเนินการทางด้านการเปรียบเทียบ 
3. ตัวด าเนินการก าหนดค่า 
4. ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร์ 
5. ตัวด าเนินการเอกลักษณ์ 
6. ล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

ง 3.1 ม 2/2 1. เขียนโปรแกรมโดยใช้นิพจน์ 
ตัวด าเนินการ และตัวถูก
ด าเนินการ ได้อย่างถูกต้อง 

- - บรรยาย 
- - สาธิตการเขียนโปรแกรม 

- ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
- ใบงานที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ 
และตัวถูกด าเนินการ 

1. ใบความรู้ที่ 5  
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 5 
 

10 19 - 20 สอบกลางภาค   -   
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สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

11 - 12  21 - 24 หน่วยที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนนิการ และตัวถูก
ด าเนนิการ  (ต่อ) 
1. ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
2. ตัวด าเนินการทางด้านการเปรียบเทียบ 
3. ตัวด าเนินการก าหนดค่า 
4. ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร์ 
5. ตัวด าเนินการเอกลักษณ์ 
6. ล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

ง 3.1 ม 2/2 1. เขียนโปรแกรมโดยใช้นิพจน์ 
ตัวด าเนินการ และตัวถูก
ด าเนินการ ได้อย่างถูกต้อง 

- - บรรยาย 
- - สาธิตการเขียนโปรแกรม 

- ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
- ใบงานที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ 
และตัวถูกด าเนินการ 

1. ใบความรู้ที ่5 
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 5 
 

13 - 15 25 - 30 หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
และแบบวนซ้ า 
1. การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 
    - if , if….else , if…elif 
2. การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ หรือท าซ้ า 
   - ค าสั่ง While loop 
   - ค าสั่ง for loop 
   - การใช้ค าสั่ง else ร่วมกับ while และ for 
3. ค าสั่งควบคุมการท าซ้ า 
  - ค าสั่ง break 
  - ค าสั่ง continue 
  - ค าสั่ง pass 

ง 3.1 ม.2/4 
 

2. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ
มีเงื่อนไขและแบบวนซ้ าได้ 
 

- - บรรยาย 
- - สาธิตการเขียนโปรแกรม 

- ศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 
- ใบงานที่ 6 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 1  
- ใบงานที่ 7 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2 
- ใบงานที่ 8 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 3 
- ใบงานที่ 9 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 4 
- ใบงานที่ 10 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 5 

1. ใบความรู้ที่ 6 
2. สื่อออนไลน์ 
3. ใบงานที่ 6 
4. ใบงานที่ 7 
5. ใบงานที่ 8 
6. ใบงานที่ 9 
7. ใบงานที่ 10 
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สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู ้

16 - 19 31 - 38 หน่วยที่ 7 สร้างช้ินงานด้วยภาษา python 
(ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด ,            
หาค าตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร) 

ง 3.1 ม.2/4 
 

1. สามารถสร้างชิ้นงานด้วย
ภาษา python ได้ 

ชิ้นงาน - สื่อออนไลน์ 
- ห้องสมุด 
 

20 39 - 40 สอบปลายภาค (ประเมินตามสภาพจริง)     
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5.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง22101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ประจ าภาคเรียนที่ 2 
 ปีการศึกษา 2562 ประเมินจาก 

 1)  ปฏิบัติการ สืบค้น และท ารายงานเพื่อน าเสนอ 
 2)  การท าใบงาน 
 3)  การท าแบบทดสอบ 

 

โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  5.1 ประเมินการทดสอบความรู้  30 คะแนน 
  5.2 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมาย การฝึกปฏิบัติ  30 คะแนน 
  5.3 ประเมินการสอบกลางภาค 20 คะแนน 
  5.4 ประเมินการสอบปลายภาค 
   ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน 20 คะแนน  
  รวม 100 คะแนน 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

มอบหมาย 
สัปดาห์ที่ 

ส่ง 
สัปดาห์ท่ี 

เวลา 
(นาที) 

รวม 
คะแนน 

หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร     5 
ใบงานที่ 1  เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่ม 1 2 100 5 
หน่วยที่ 2 การจ าลองความคิด     10 
ใบงานที่ 2 ออกแบบผังงาน กลุ่ม 3 5 150 10 
หน่วยที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม     5 
ใบงานที่ 3 ค าสั่งการแสดงผลและค าสั่งรับค่าข้อมูล

จากคีย์บอร์ด 
กลุ่ม 

 
6 7 100 5 

หน่วยที่ 4 ตัวแปร การก าหนดค่า และชนิดข้อมูล     5 
ใบงานที่ 4 ตัวแปร การก าหนดค่า และชนิดข้อมูล เดี่ยว 8 8 50 5 
หน่วยที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ และตัวถูก
ด าเนินการ 

    5 

ใบงานที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ และตัวถูกด าเนินการ เดี่ยว 9 9 50 5 
สอบวัดผลกลางภาค  10 19 20 20 

หน่วยที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ และตัวถูก
ด าเนินการ(ต่อ) 

    5 

ใบงานที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ และตัวถูกด าเนินการ เดี่ยว 11 12 100 5 
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รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

มอบหมาย 
สัปดาห์ที่ 

ส่ง 
สัปดาห์ที่ 

เวลา 
(นาที) 

รวม 
คะแนน 

หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขและแบบ
วนซ้ า 

    25 

ใบงานที่ 6 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 1  
ใบงานที่ 7 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 2 
ใบงานที่ 8 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 3 
ใบงานที่ 9 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 4 
ใบงานที่ 10 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 5 

เดี่ยว 
เดี่ยว 
เดี่ยว 
เดี่ยว 
เดี่ยว 

13 15 150 5 
5 
5 
5 
5 

หน่วยที่ 7 สร้างช้ินงานด้วยภาษา python      
ชิ้นงาน กลุ่ม     
สอบวัดผลปลายภาค (ประเมินตามสภาพจริงจาก
ชิ้นงาน) 

กลุ่ม 20 39 40 20 

 

หมายเหตุ : เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ นักเรียน
ควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจาก ความยาก ความซับซ้อน 
และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ    
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6. ประเมินการสอบกลางภาค (20 คะแนน)  
 ก าหนดการสอบกลางภาค ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการประเมิน ดังนี้ 

ข้อสอบอัตนัย   จ านวน   20 ข้อ   15    คะแนน 
   อธิบาย จ านวน   8 ข้อ    9     คะแนน 
   จับคู่ จ านวน   6 ข้อ    3     คะแนน 
   ถูก ผิด จ านวน   6 ข้อ    3     คะแนน 

ข้อสอบปรนัย   จ านวน   10 ข้อ    5     คะแนน 
รวม    จ านวน   30 ข้อ   20    คะแนน 

ซึ่งมหีัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ 1 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  5 
1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, 
บุคลากร, ข้อมูล,ขั้นตอนวิธี) 
2. หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
    (ส่วนประกอบพื้นฐาน, ฯลฯ) 
    - หนว่ยรับข้อมูล 
    - หนว่ยประมวลผลกลาง 
    - หนว่ยความจ าหลัก 
    - หนว่ยความจ ารอง 
    - หนว่ยแสดงผลข้อมูล 
3. เทคโนโลยีการสื่อสาร 
    - ความหมาย 
    - องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล 
    - ประโยชน ์ของการสื่อสารข้อมูล 
4. การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น ความ
ผิดปกติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 

ปรนัย 6 ข้อ 
 
อัตนัย 
  - เขียนอธิบาย  1 ข้อ 
  - จับคู่  2 ข้อ 
 

3 
 
 
1 
1 

หน่วยที่ 2 การจ าลองความคิด  4 
1. กระบวนการแก้ปัญหา 
   - การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
   - การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี 
   - การด าเนินการแก้ปัญหา 
   - การตรวจสอบและปรับปรุง 
2. การจ าลองความคิด 
   - ข้อความหรือค าบรรยาย  

   - สัญลักษณ์หรือแผนภาพ (Flowchart) 

ปรนัย 2 ข้อ 
 
อัตนัย 
  - เขียนอธิบาย  1 ข้อ 
  - ถูกผิด  2 ข้อ 

1 
 
 
2 
1 
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หัวข้อการประเมิน ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม  3 
1. แนะน าไพทอน 
     - โปรแกรมคืออะไร 
     - ท าไมต้องเรียนภาษาไพทอน 
2. โครงสร้างการเขียนโปรแกรม python 
3. หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม python 
4. ค าสั่งการแสดงผล 
5. ค าสั่งรับค่าข้อมูลจากคีย์บอร์ด 

ปรนัย 2 ข้อ 
 
อัตนัย 
  - เขียนอธิบาย  1 ข้อ  

1 
 
 
1 

หน่วยที่ 4 ตัวแปร การก าหนดค่า และชนิดข้อมูล  3 
1. หลักการตั้งชื่อตัวแปร 
2. การใช้งานตัวแปร 
3. ค าสงวน 
4. ชนิดข้อมูล  

อัตนัย 
  - จับคู่ 4 ข้อ 
  - ถูกผิด 2 ข้อ 
  

 
2 
1 

หน่วยที่ 5 นิพจน์ ตัวด าเนินการ และตัวถูกด าเนินการ  5 
1. ตัวด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
2. ตัวด าเนินการทางด้านการเปรียบเทียบ 
3. ตัวด าเนินการก าหนดค่า 
4. ตัวด าเนินการทางตรรกศาสตร์ 
5. ตัวด าเนินการเอกลักษณ์ 
6. ล าดับความส าคัญของตัวด าเนินการ 

อัตนัย 
  - เขียนอธิบาย  5 ข้อ 
  

 
5 

รวม  20 
 
 
7. ประเมนิการสอบปลาย (20 คะแนน)  
 การเก็บคะแนนปลายภาคก าหนดไว้ดังนี้ 
  -  ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน 20  คะแนน 
 
ซึ่งมหีัวข้อการประเมินดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ 7 สร้างช้ินงานด้วยภาษา python 
(ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมตัดเกรด ,   
หาค าตอบทั้งหมดของอสมการหลายตัวแปร) 

ชิ้นงาน 20 

รวม  20 
 

10 

11 

11 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กางานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 จ านวน 1 หน่วยกิต (40 ชั่วโมง) 
TECH23101 Information and Communication Technology 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาหลักการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การประเมิน      
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างปลอดภัย การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ 
           ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเตอร์เน็ตที่หลากหลาย พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       เพ่ือให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์         
ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืนโดยชอบธรรม คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ร่วมมือพัฒนาชิ้นงานตามหลักการ
ท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ มีทักษะในการน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  
กับลักษณะงาน เห็นคุณค่าและแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของผลงาน 

  
2.  ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานที่ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัดชั้นปี 
   ม.3/1 อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ม.3/2 เขียนโปรแกรมภาษาข้ันพื้นฐาน  
   ม.3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
   ม .3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ท าในชีวิต 
ประจ าวันตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและ ความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 



2 
 

 

สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะ
การคิดเชิงค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดสาระส าคัญดังนี้ 

1) วิทยาการคอมพิวติ้ง การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน การบูรณาการกับวิชาอ่ืน การเขียนโปรแกรม 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอพพลิเคชันหรือพัฒนา
โครงงานอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การประเมินผล 
การน าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง การค้นหาข้อมูลและแสวงหา
ความรู้ บนอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงและข้อก าหนดในการใช้สื่อหรือแหล่งข้อมูลต่างๆ 
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

3) การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย การจัดการ         
อัตลักษณ์ การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้ อ่ืน       
โดยชอบธรรม นวัตกรรม และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อ
การด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 
  ทส. เข้าใจ และใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม   

 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ประเภท ประโยชน์และความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  
2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
4. ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม 
5. สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล วิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด  
6. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดย

ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายได้ 
7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจได ้
8. มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 
9. สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ 
10. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 



 
4. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู ้
1 - 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 
 
 

2 - 4 
 
 
 
 
 

การปฐมนิเทศรายวิชา 
- แนะน าผู้สอนและผู้เรียน 
- ชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินผล 

หน่วยที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ 
- ความหมายของโครงงาน 
- ประเภทของโครงงาน 
- ประโยชน์และความส าคัญของโครงงาน 
- หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
- แนวทางการน าเสนอผลงาน 

ง3.1 ม.3/1 
ง3.1 ม.3/3 

 
 
 

1. บอกความหมาย ประเภท 
ประโยชน์และความส าคัญของ
โครงงานคอมพิวเตอร์ และ
หลักการท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 1 ปฏิบัติการสืบค้น 
สรุปองค์ความรู้เป็น Mind map 
เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

1. ใบความรู้ที่ 1 
2. ใบงานที่ 1 
3. สื่อออนไลน์ 

3 5 - 6 หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การประเมินความความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล  
- การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
- เหตุผลวิบัติ  
- ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด 
- การท าธุรกรรมออนไลน์ 
- การรู้เท่าทันสื่อ 
- กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- ลิขสิทธิ์และทรัพยส์ินทางปัญญา 
 
 
 

ง3.1 ม.3/3 
ง3.1 ม.3/4 

1. ใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
2. สามารถแยกแยะข้อมูลที่
เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียน 
ศึกษาข่าวสาร บทความ เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และน าเสนอ 
 

1. ใบความรู้ที่ 2 
2. ใบงานที่ 2 
3. สื่อออนไลน์ 

3 



4 
 

 

สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู ้
4 - 6 7 - 12 หน่วยที่ 3 สารสนเทศเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 
- ประเภทของข้อมูล 
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ประเภทเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
- การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ต 
 

ง3.1 ม.3/3 
ง3.1 ม.3/4 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลและประเภท
ของข้อมูล 
2. สามารถสร้างเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
3. สามารถประมวลผลข้อมูล
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการ
บนอินเทอร์เน็ต 
4. สามารถใช้สารสนเทศใน
การแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 3 แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูล
ตามหัวข้อที่สนใจ 
( ตัวอย่างปัญหาเช่น การเลือก
โปรโมชั่นโทรศัพท์ให้เหมาะกับ
พฤติกรรมการใช้งาน ,สินค้า
เกษตรที่ต้องการและสามารถปลูก
ได้ในสภาพดินของท้องถิ่น) 
แล้วท าการประมวลผล และ
น าเสนอสารสนเทศที่ใช้ในการ
ตัดสินใจโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
บริการบนอินเทอร์เน็ต 
- ใบงานที่ 4 แบ่งกลุ่ม ปฏิบัติการ
ออกแบบเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหาตามท่ี
สนใจ เพ่ือให้ได้หัวข้อในการ
สร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 

1. ใบความรู้ที่ 3 
2. ใบงานที่ 3 
3. ใบงานที่ 4 
4. สื่อออนไลน์ 
 

7 - 8 13 - 16 หน่วยที่ 4 การท าโครงร่างสร้างสรรค์
ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
- วิธีการเขียนโครงร่างโครงงาน 
- การสืบค้นข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ออกแบบชิ้นงาน 
 

ง3.1 ม.3/1 
ง3.1 ม.3/3 
ง3.1 ม.3/4 

 
 

1. พิจารณาความเป็นไปได้ใน
การจัดท าโครงงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 
2. สามารถเขียนโครงร่างตาม
ขั้นตอนการด าเนินการจัดท า
โครงงาน   

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 5 เขียนโครงร่าง
สร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์ 
- ใบงานที่ 6 ออกแบบชิ้นงาน 

1. ใบความรู้ที่ 4 
2. ใบงานที่ 5 
3. ใบงานที่ 6 
4. สื่อออนไลน์ 
 



5 
 

 

สัปดาห์ท่ี คาบที ่ สาระการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กิจกรรม 

งานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย 
สื่อการสอน/แหล่ง

เรียนรู ้
3. สามารถออกแบบชิ้นงาน
อย่างสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่
ค้นพบ 

9 17 - 18 หน่วยที่ 5 การพัฒนาแอพพลิเคชัน 
- ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
- ความรู้ IoT  
- ความรู้ Microcontrollers 
- ความรู้ Mobile Application 

ง3.1 ม.3/2 
ง3.1 ม.3/3 
ง3.1 ม.3/4 

 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา
แอพพลิเคชัน 
 

- บรรยาย 
- ใบงานที่ 7 สรุปองค์ความรู้
เกี่ยวกับ IoT, Microcontrollers, 
Mobile Application 

1. ใบความรู้ที่ 5 
2. ใบงานที่ 7 
3. สื่อออนไลน์ 
 

10 19 - 20 สอบกลางภาค     
11 - 19 21 - 38 หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์ผลงานแบบ IoT 

(เช่น Rasberry Pi , Arduino แล้วแต่
ดุลพินิจครูผู้สอน) 

ง3.1 ม.3/2 
ง3.1 ม.3/3 
ง3.1 ม.3/4 

 

1. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
แบบ IoT ได้ 
2. สามารถน าเสนอผลงานที่
เหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆ 

- บรรยาย 
- สาธิต 
- ใบงานที่ 8 แบบฝึกปฏิบัติ 1 
- ใบงานที่ 9 แบบฝึกปฏิบัติ 2 
- ใบงานที่ 10 แบบฝึกปฏิบัติ 3 
แบ่งกลุ่มสร้างชิ้นงาน 

1. ใบความรู้ที่ 6 
2. ใบงานที่ 8 
3. ใบงานที่ 9 
4. ใบงานที่ 10 
5. สื่อออนไลน์ 
 

20 39 - 40 สอบปลายภาค     
 
 
 
 
 



5.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ประจ าภาคเรียนที่ 1     
ปีการศึกษา 2563 ประเมินจาก 

 1)  ปฏิบัติการ สืบค้น และท ารายงานเพื่อน าเสนอ 
 2)  การท าใบงาน 
 3)  การท าแบบทดสอบ 

 

โดยมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  5.1 ประเมินการทดสอบความรู้  30 คะแนน 
  5.2 ประเมินงานหรือการบ้านที่มอบหมาย การฝึกปฏิบัติ  30 คะแนน 
  5.3 ประเมินการสอบกลางภาค 20 คะแนน 
  5.4 ประเมินการสอบปลายภาค 
   ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน 20 คะแนน  
  รวม 100 คะแนน 
 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

มอบหมาย 
สัปดาห์ที่ 

ส่ง 
สัปดาห์ที่ 

เวลา 
(นาที) 

รวม 
คะแนน 

หน่วยที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร ์     3 
ใบงานที่ 1 ปฏิบัติการสืบค้น สรุปองค์ความรู้เป็น 

Mind map เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงาน
ทางคอมพิวเตอร์ 

เดี่ยว 
 
 

1 
 
 

2 100 
 

3 

หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

    4 

ใบงานที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียน ศึกษาข่าวสาร 
บทความ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และน าเสนอ 

กลุ่ม 3 
 
 

3 
 
 

50 
 
 

4 

หน่วยที่ 3 สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือ
การตัดสินใจ 

    10 

ใบงานที่ 3 แบ่งกลุ่มศึกษาข้อมูลตามหัวข้อที่สนใจ 
ใบงานที่ 4 แบ่งกลุ่ม ปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่สนใจ 

กลุ่ม 
กลุ่ม 

4 6 150 5 
5 

หน่วยที่ 4 การท าโครงร่างสร้างสรรค์ผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

    10 

ใบงานที่ 4 เขียนโครงร่างสร้างสรรค์ผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

ใบงานที่ 5 ออกแบบชิ้นงาน 
 

กลุ่ม 
กลุ่ม 

7 8 100 5 
5 

6 



7 
 

 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

มอบหมาย 
สัปดาห์ที่ 

ส่ง 
สัปดาห์ที่ 

เวลา 
(นาที) 

รวม 
คะแนน 

หน่วยที่ 5 การพัฒนาแอพพลิเคชัน     3 
ใบงานที่ 6 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ IoT, 

Microcontrollers, Mobile 
Application 

เดี่ยว 9 9 50 3 

สอบวัดผลกลางภาค  10   20 
หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์ผลงานแบบ IoT     30 
ใบงานที่ 7 แบบฝึกปฏิบัติ 1 
ใบงานที่ 8 แบบฝึกปฏิบัติ 2 
ใบงานที่ 9 แบบฝึกปฏิบัติ 3 

เดี่ยว 
เดี่ยว 
เดี่ยว 

11 19 900 10 
10 
10 

สอบวัดผลปลายภาค ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน กลุ่ม 20   20 

หมายเหตุ : เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการท างานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ 
นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พิจารณาจาก ความ
ยาก ความซับซ้อน และปริมาณของงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ  

 
6. ประเมินการสอบกลางภาค (20 คะแนน) 
 ก าหนดการสอบกลางภาค ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการประเมิน ดังนี้ 
  ข้อสอบอัตนัย   จ านวน  21 ข้อ     15   คะแนน 
   อธิบาย จ านวน 5   ข้อ      7    คะแนน 
   จับคู ่ จ านวน 8   ข้อ      4    คะแนน 
   ถูก ผิด จ านวน 8   ข้อ      4    คะแนน 

ข้อสอบปรนัย   จ านวน 10  ข้อ     5   คะแนน 
รวม    จ านวน 31  ข้อ     20  คะแนน 
 

ซึ่งมหีัวข้อการประเมิน ดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

หน่วยที่ 1 การสร้างสรรค์ผลงานทางคอมพิวเตอร์  4.5 
- ความหมายของโครงงาน 
- ประเภทของโครงงาน 
- ประโยชน์และความส าคัญของโครงงาน 
- หลักการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
– แนวทางการน าเสนอผลงาน 

ปรนัย 3 ข้อ 
อัตนัย 
- เขียนอธิบาย 1 ข้อ 
- จับคู ่ 2 ข้อ  
- ถูก ผิด 2 ข้อ 
 
 
 

1.5 
 
1 
1 
1 
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หัวข้อการประเมิน 
ลักษณะและจ านวน

ข้อสอบ 
คะแนน 

หน่วยที่ 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 4 

- การประเมินความความน่าเชื่อถือของข้อมูล  
- การสืบค้นหาแหล่งต้นตอของข้อมูล 
- เหตุผลวิบัติ  
- ผลกระทบจากข่าวสารที่ผิดพลาด 
- การท าธุรกรรมออนไลน์ 
- การรู้เท่าทันสื่อ 
- กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา 

ปรนัย 2 ข้อ 
อัตนัย 
  - เขียนอธิบาย 1 ข้อ 
  - จับคู่ 2 ข้อ 
  - ถูก ผิด 2 ข้อ 
   

1 
 
1 
1 
1 

 

หน่วยที่ 3 สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจ 

 5.5 

- ประเภทของข้อมูล 
- วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ประเภทเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
- การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบน
อินเทอร์เน็ต 

ปรนัย 3 ข้อ  
อัตนัย 
- เขียนอธิบายวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือการ
แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ 
1 ข้อ 
- จับคู่ 2 ข้อ 
- ถูก ผิด 2 ข้อ 

1.5 
 
 
2 
 
 
1 
1 

หน่วยที่ 4 การท าโครงร่างสร้างสรรค์ผลงานทาง
คอมพิวเตอร์ 

 3 

- วิธีการเขียนโครงร่างโครงงาน 
- การสืบค้นข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- ออกแบบชิ้นงาน 

อัตนัย 
- เขียนอธิบาย 1 ข้อ 
(ตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่าง
บทคัดย่อมา แล้วให้ตอบ
ถามว่าปัญหาคืออะไร 
วัตถุประสงค์คืออะไร) 
- จับคู่ 2 ข้อ 

 
2 
 
 
 
 
1 

หน่วยที่ 5 การพัฒนาแอพพลิเคชัน  3 
- ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
- ความรู้ IoT  
- ความรู้ Microcontrollers 
- ความรู้ Mobile Application 

ปรนัย 2 ข้อ 
อัตนัย 
- เขียนอธิบายขั้นตอนการ
พัฒนาแอพพลิเคชัน 1 ข้อ 
- ถูก ผิด 2 ข้อ  

1 
 
1 
 
1 

รวม  20 
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7. ประเมินการสอบปลาย (20 คะแนน)  
 การเก็บคะแนนปลายภาคก าหนดไว้ดังนี้ 
  -  ประเมินตามสภาพจริงจากชิ้นงาน 20  คะแนน 
 
ซึ่งมหีัวข้อการประเมินดังนี้ 
 

หัวข้อการประเมิน ลักษณะและจ านวนข้อสอบ คะแนน 
หน่วยที่ 6 สร้างสรรค์ผลงานแบบ IoT 
(เช่น Rasberry Pi , Arduino แล้วแต่ดุลพินิจ
ครูผู้สอน) 

ชิ้นงาน 20 

รวม  20 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลย ี     1.0 หน่วยกิต : 2 คาบ/สัปดาห์   
รายวิชา  ง21102 งานอาชีพ 1 (TECH21102 OCCUPATION 1)        จ านวนเวลา 40 ช่ัวโมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1                       ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ผู้สอน   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  
    

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษากระบวนการท างาน องค์ประกอบของการท างาน การวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน

การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน กระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนคิดวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่ถนัด โดยมีขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ ความจ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ และมีการบูรณาการความรู้สู่งานอาชีพ ด้วยการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับงานอาชีพ  

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพและเห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

 
 2. ตัวชี้วัด 

ง 1.1 ม1/1  วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
ง 1.1 ม1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 

         ง 1.1 ม1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
                 ง 4.1 ม1/1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
                ง 4.1 ม1/2  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
                 ง 4.1 ม1/3  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 



3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
สัปดาห์ท่ี/ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู ้ วิธีสอน/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี 
1-3 
คาบที่ 1-
6 

หน่วยที่ 1  
กระบวนการท างาน 
1. ความหมายและ
ความส าคญัของ
กระบวนการท างาน 
2. องค์ประกอบของ

กระบวนการท างาน 

- -การวิเคราะห์งาน 

- -การวางแผนในการ
ท างาน 

- -การปฏิบัติงาน 

- -การประเมินผลการ
ท างาน 

- 3.วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ท างานตามกระบวนการ
ท างาน 

- ตัวอย่างเช่น 

- -การใช้อุปกรณ ์

- การท างานบ้าน 

 
ง 1.1 ม1/1  
วิเคราะห์
ขั้นตอนการ
ท างานตาม
กระบวน 
การท างาน 

 
 

 
1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของ
กระบวนการท างานได ้
2. อธิบายองค์ประกอบของ
กระบวนการท างานได ้
3.วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ท างานตามกระบวนการ
ท างานได ้

 
1.ผู้เรียนศึกษาใบความรูเ้รื่อง
กระบวนการท างานและ
องค์ประกอบของกระบวนการ
ท างาน 
2.อภิปรายร่วมกันและสรุป 
3.ผู้สอนสรุปความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการท างานและ
องค์ประกอบของกระบวนการ
ท างาน 
4.ให้นักเรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา
ตามขั้นตอนกระบวนการท างาน 

 
-วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน 
-PPT/ใบความรู้ขั้นตอน
กระบวนการท างาน 

 
-ใบกิจกรรมแผนท่ีความคิดแสดง
ขั้นตอนกระบวนการท างาน 
-ใบกิจกรรมวิเคราะห์กรณศีึกษา
การท างานตามขั้นตอน
กระบวนการท างาน 



สัปดาห์ท่ี/ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 - -การจัดและตกแต่งห้อง 

- -การเลือกซื้อ 

- สินค้าในชีวิตประจ าวัน 

- ฯลฯ 

     

สัปดาห์ท่ี 
4 
คาบที่ 7-
8 

- หน่วยที่ 2  

- การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุม่ 

- 1.ขั้นตอนการท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

- -การเลือกหัวหน้ากลุ่ม 

- -การก าหนดเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของ
งาน 

- -การวางแผนการท างาน 

- -แบ่งงานตาม
ความสามารถของ 

- แต่ละบคุคล 

ง 1.1  
ม1/2 
ใช้กระบวน 
การกลุ่มใน
การท างาน
ด้วยความ
เสียสละ 

1. อธิบายขั้นตอนการ
ท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มได ้
 

1.ศึกษาวีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างานกลุ่ม เช่น การ
ท างานเป็นทีมของมด 
2. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุป
เกี่ยวกับการท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
3.ผู้เรียนวเิคราะห์กรณีศึกษาการ
ท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างานกลุ่ม 
เช่น การท างานเป็นทีม
ของมด 

-ใบกิจกรรมวิเคราะห์กรณศีึกษา
การท างานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

 
 
 
 



สัปดาห์ท่ี/ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 - -ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ี ประเมินผล 
-ปรับปรุงการท างาน 

     

สัปดาห์ท่ี 5-
9 
คาบที่  
9-18 

- หน่วยที่ 2  

- การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุม่ 

- 2.การสรา้งช้ินงานตาม
ความสนใจโดยใช้
กระบวนการท างาน  

ง 1.1  
ม1/2  
ใช้
กระบวนการ
กลุ่มในการ
ท างานด้วย
ความเสยีสละ 

2. ประยุกต์ใช้
กระบวนการท างานกลุ่ม
เพื่อสร้างช้ินงานได ้

1.ส ารวจความต้องการของกลุ่มใน
การสร้างช้ินงาน 
2.วางแผนการสร้างช้ินงานโดยใช้
แผนที่ความคิด 
3.ออกแบบช้ินงานโดยบันทึกในใบ 
กิจกรรมออกแบบช้ินงาน 
4.สร้างช้ินงานตามล าดับขั้นตอนการ
ท างานพร้อมบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
หมายเหตุช้ินงานของกระบวนการ
กลุ่มเป็นงานในกลุม่งานบ้าน งาน
เกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งาน
ธุรกิจ และงานเทคโนโลย ี

ตัวอย่างช้ินงาน เช่น 
ช้ินงานประดิษฐ ์
ต่าง ๆ 

-ใบกิจกรรมแผนท่ีความคิด 
-ใบกิจกรรมการออกแบบช้ินงาน 
-แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ท่ี 10 
คาบที่  
19-20 

- สอบกลางภาค 

- หน่วยที่ 1 และ  

- หน่วยที่ 2 
 
 
 

     



สัปดาห์ท่ี/ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี 
11-15 
คาบที่  
21-30 

- หน่วยที่ 3 
กระบวนการ
แก้ปัญหาในการ
ท างานอย่างมีเหตุผล 

- 1.กระบวนการ
แก้ปัญหา 

- -การสังเกต 

- -การวิเคราะห ์

- -การสร้างทางเลือก 

- -การประเมินทางเลือก 

- 2.พัฒนางานอย่าง
สร้างสรรค ์

- -วิเคราะห์ปญัหา 

- -การสร้างทางเลือก 

- -การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

- -การสร้างช้ินงาน 

- -ทดลองการใช้ช้ินงาน 

- -น าเสนอผลงานด้วย 
 
  

ง 1.1  
ม 1/3  
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมี
เหตุผล 

1.อธิบายกระบวนการ
แก้ปัญหาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ตัดสินใจแก้ปญัหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผล 

1.ศึกษาใบความรู้/วดีีทัศน์/การ์ตนู  
เรื่อง กระบวนการแก้ปญัหา 
2.ร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการ
แก้ปัญหา 
3.สรุปความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหา 
 
 
 
 
 
1.ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์ปญัหาของ
ผลงานที่ได้สร้างไว ้
2.ให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการ
แก้ปัญหาของช้ินงาน 
3.ผู้เรียนเลือกแนวทางการแก้ปญัหา
พร้อมท้ังให้เหตุผล 
4.ผู้เรียนสรา้ง/ปรับปรุงและพัฒนา
ช้ินงาน 
5.ผู้เรียนแต่ละกลุม่ทดลองใช้ช้ินงาน 

-ใบความรู ้
-วีดีทัศน์ 
-สื่อสิ่งพิมพ์การ์ตูน เรื่อง 
กระบวนการแก้ปญัหา 
 
 
 
 
 
 
-ช้ินงานเดิมของผู้เรียน 

1.แบบทดสอบ 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.แบบประเมินผลงาน 
4.แบบบันทึกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
1.แบบสังเกตพฤติกรรม 
2.แบบประเมินผลงาน 
3.แบบบันทึกกิจกรรม 



สัปดาห์ท่ี/ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

 - วิธีการต่างๆ เช่น การ
จัดนิทรรศการ , ท า
แผ่นพับ 

  6.ผู้เรียนแต่ละกลุม่น าเสนอผลงาน   

สัปดาห์ท่ี 
16-19 
คาบที่  
34-38 

- หน่วยที่ 4  

- การเลือกอาชีพ 

- 1.กระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

- 2.คุณธรรมจรยิธรรม
ในการประกอบอาชีพ 

ง 4.1 
ม1/1 
อธิบาย
แนวทางการ
เลือกอาชีพ 
ง 4.1 
ม1/2 
มีเจตคติที่ดี
ต่อการ
ประกอบ
อาชีพ 
ง 4.1 
ม 1/3 เห็น
ความส าคญั
ของการสร้าง
อาชีพ 

1.อธิบายกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพได ้
2.วิเคราะห์คณุธรรม 
จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพได้ 

1.ผู้เรียนศึกษาอาชีพต่าง ๆ 
2.ผู้เรียนเลือกอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
แล้ววิเคราะห์ในประเด็นของแนว
ทางการน าไปสู่อาชีพท่ีตนเองเลือก 
3.ผู้เรียนวเิคราะห์เกี่ยวกับคณุธรรม 
จริยธรรมในการประกอบอาชีพที่
ตนเองเลือกโดยใช้รูปแบบแผนผัง
ความคิด 
4.ผู้เรียนน าเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพ 

-วีดีทัศน์อาชีพต่าง ๆ 
-ภาพประกอบการเรียน
อาชีพต่าง ๆ 

-แบบประเมินแผนผังความคิด 
-แบบทดสอบ 



 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ท่ี/ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

วิธีสอน/กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ท่ี 
20 
คาบที่  
39-40 

- สอบปลายภาค      



   ตารางวิเคราะห์เนื้อหา   รายวิชา   งานอาชีพ  1   รหัสวิชา ง 21102              
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         เวลา 40 ชั่วโมง           
คะแนน   100   คะแนน    ความรู้ : ทักษะกระบวนการ : เจตคติ : สมรรถนะ : คุณลักษณะอันพึงประสงค์  =  30 : 45 : 10 : 10 : 5 

 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

เวลา 

 (ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน    

รวม  
K 

 
P 

 
A 

ด้าน 

C 

ด้าน 
DC 

1. 
 

กระบวนการท างาน  ง 1.1 ม 1/1 

 

6 

 
5 
 

3 2 1.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

2.ความสามารถ
ในการคิด 

4.ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

4.ใฝ่เรียนรู้ 
6.มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

10 

2. 
 

การท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม   

ง 1.1 ม 1/2 

 

12 5 15 3 2.ความสามารถ
ในการคิด 

4.ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่าง
พอเพียง 
6.มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

23 



ล าดับที่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

เวลา 

 (ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน    

รวม  
K 

 
P 

 
A 

ด้าน 

C 

ด้าน 
DC 

5.ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 
6.ความสามารถ
ในการท างาน
เป็นทีม 

การประเมินผลการเรียนรู้กลาง
ภาค 

ง 1.1 ม 1/1 

ง 1.1 ม 1/2 

2 5 5 - - - 10 

3. กระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างานอย่างมี
เหตุผล 

ง 1.1 ม 1/3 

 

10 5 5 3 1.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

2.ความสามารถ
ในการคิด 

3.ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

6.ความสามารถ
ในการท างาน
เป็นทีม 

4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่าง
พอเพียง 
6.มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

13 



ล าดับที่ ชื่อหน่วย 

การเรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ ตัวช้ีวัด 

เวลา 

 (ชั่วโมง) 
น้ าหนักคะแนน    

รวม  
K 

 
P 

 
A 

ด้าน 

C 

ด้าน 
DC 

4. การเลือกอาชีพ ง 4.1 ม1/1 ,ง 4.1 ม
1/2 

ง 4.1 ม1/3 

8 5 2 2 1.ความสามารถ
ในการสื่อสาร 

2.ความสามารถ
ในการคิด 

2.ซื่อสัตย์สุจริต 

3.มีวินัย 

4.ใฝ่เรียนรู้ 
5.อยู่อย่าง
พอเพียง 

9 

การประเมินผลการเรียนรู้ปลาย
ภาค 

ง 1.1 ม 1/3, ง 4.1 ม
1/1 

ง 4.1 ม1/2, ง 4.1 ม
1/3 

2 5 15 - - - 20 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน - 30 45 10 10 5 100 

รวมทั้งสิ้นตลอด 1 ภาคเรียน 40  

 
 
 
 
 
 
 
 



4.1 ด้านความรู้ 30 คะแนน 
 ประเมินจาก  

- แบบทดสอบ 
-ใบกิจกรรม 

 
ลักษณะเครื่องมือ (แสดงแบบ)  

ตัวอย่าง แบบประเมินเค้าโครงงานประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) เขียนเค้าโครงได้ครบองค์ประกอบและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถน าไปด าเนินการได้ทั้งหมด 

3 (ดี) เขียนเค้าโครงได้ครบองค์ประกอบและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถน าไปด าเนินการได้เป็นส่วนใหญ่ 
2 (พอใช้) เขียนเค้าโครงได้ครบองค์ประกอบและมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลและสามารถน าไปด าเนินการได้เพียงบางส่วน 

1 (ปรับปรุง) เขียนเค้าโครงได้ครบองค์ประกอบและแต่ขาดความสอดคล้องสัมพันธ์กันและไม่สามารถน าไปด าเนนิการได้ 
 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก   ดี               พอใช้         ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 ด้านเจตคติ 10 คะแนน 

 ประเมินจาก แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการท างานกลุ่ม ด้านเจตคติ 
 
ลักษณะเครื่องมือ (แสดงแบบ) 

ตัวอย่าง แบบสังเกตพฤติกรรมกระบวนการท างานกลุ่ม ด้านเจตคต ิ
 

ระดับคุณภาพ ระดับคะแนน 
4 (ดีมาก) มีความรับผิดชอบชัดเจน ช่วยเหลือเอ้ืออาทรในการท างาน ตรงต่อเวลา ร่วมภูมิใจในผลงาน 
3 (ดี) มีความรับผิดชอบชัดเจน ช่วยเหลือเอ้ืออาทรในการท างาน ตรงต่อเวลา  
2 (พอใช้) มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือเอ้ืออาทรในการท างานบ้างเป็นครั้งคราว ตรงต่อเวลา 
1 (ปรับปรุง) มีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ขาดความช่วยเหลือเอื้ออาทรในการท างาน และไม่ตรงต่อเวลา 

 
สรุปผลการประเมิน   ดีมาก   ดี               พอใช้         ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 ด้านทักษะ 45 คะแนน 
 ประเมินจาก  
  -แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน 
  -แบบทดสอบ 
  -แบบสังเกตพฤติกรรม 
  -แบบประเมินงานประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันตามเกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
ลักษณะเครื่องมือ (แสดงแบบ) 

ตัวอย่างแบบสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม 
ค าชี้แจง 
ขั้นตอนการท างานเป็นการประเมินตามกระบวนการ PDCA ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ 
การวางแผนการท างาน (Plan)การปฏิบัติงานตามแผน (Do)การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข (Check)และการประเมินผลและพัฒนา (Act) 

ระดับคะแนน  4   หมายถึง  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานครบทั้ง 4 ข้ันตอน 
ระดับคะแนน  3   หมายถึง  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานเพียง 3 ขั้นตอน 
ระดับคะแนน  2   หมายถึง  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานเพียง 2 ขั้นตอน 
ระดับคะแนน 1   หมายถึง  ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างานเพียง 1 ขั้นตอน 

การมีส่วนร่วมในการท างาน 
ระดับคะแนน  4    หมายถึง  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
ระดับคะแนน  3    หมายถึง  มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน 
ระดับคะแนน  2    หมายถึง  ครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกมีส่วนร่วมในการท างาน 
ระดับคะแนน  1    หมายถึง  สมาชิกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดมีส่วนร่วมในการท างาน 

 



กลุ่มที่ ประเด็นการประเมินกระบวนการกลุ่ม รวม
คะแนน 

(8) 
ขั้นตอนการท างาน การมีส่วนร่วมในการท างาน 

4 3 2 1 4 3 2 1 
1          
2          
3          
4          
5          

 
สถานภาพของผู้ประเมิน   ตนเอง   เพื่อน         พ่อแม่/ผู้ปกครอง      คร ู

 เกณฑ์การประเมิน คะแนน 7-8 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 คะแนน 5-6 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดี 
 คะแนน 3-4 หมายถึง ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
 คะแนน 1-2 หมายถึง ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

สรุปผลการประเมิน   ดีมาก   ดี               พอใช้         ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 



4.4 ด้านสมรรถนะ 10 คะแนน 
 ประเมินจาก 
  -แบบสังเกตพฤติกรรม 
ลักษณะเครื่องมือ (แสดงแบบ) 

ตัวอย่างแบบส ารวจรายการพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ชื่อ-สกุล.............................................................................. เลขท่ี................ ห้อง ............... 

ค าชี้แจง ให้ท าเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับพฤติกรรมนักเรียน 
ปฏิบัติ   ไม่ได้ปฏิบัติ 

1. เลือกอุปกรณ์ เครื่องมือเหมาะสมกับลักษณะและประเภทของงาน   
2. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมืออย่างถูกวิธี   
3. ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือได้อย่างปลอดภัย   
4. ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือหลังการใช้งาน   
5. จัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีหลังการใช้งาน    

สถานภาพของผู้ประเมิน   ตนเอง   เพื่อน        พ่อแม่/ผู้ปกครอง      ครู 
 เกณฑ์การประเมิน แสดงพฤติกรรม  5  พฤติกรรม หมายถึง   ดี 
 แสดงพฤติกรรม  3-4 พฤติกรรม หมายถึง   พอใช้ 
 แสดงพฤติกรรม  0-2 พฤติกรรม หมายถึง   ปรับปรุง 

 
สรุปผลการประเมิน  ผ่าน มีพฤติกรรม 3-5 ข้อ 

 ไม่ผ่าน มีพฤติกรรม 0-2 ข้อ 
 



4.5 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 คะแนน 
 ประเมินจาก 
  -แบบสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมินของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
ลักษณะเครื่องมือ (แสดงแบบ) 

ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่  3  มีวินัย 
นิยาม 
 มีวินัย  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการยึดม่ันในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
 ผู้มีวินัย  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ และระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม 

3.1.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อ่ืน 
3.1.2  ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการท างาน 

 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 3.1 ไม่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 

กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
 

ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมและรับผิดชอบในการ
ท างาน 

-ปฏิบัติตนตามข้อตกลง 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของโรงเรียน และ ไม่ละเมิด
สิทธิของผู้อื่น 
-ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมและรับผิดชอบใน
การท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่  4  ใฝ่เรียนรู้ 
นิยาม 

ใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้  คือ  ผู้ที่มีลักษณะแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
4.1  ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.1.1  ตั้งใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ 
4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

4.2  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ 
4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 4.1 – 4.2 ไม่ตั้งใจเรียน 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
เป็นบางครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจ
ใส่ในการเรียน 
และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 
ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
เป็นประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อที่ 5  อยู่อย่างพอเพียง 
นิยาม 

อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ           มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี และ
ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง  คือ  ผู้ที่ด าเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
5.1  ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ มีคุณธรรม 

5.1.1  ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัดคุ้มค่า และเก็บรักษา
ดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม 
5.1.2  ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 
5.1.3  ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 
5.1.4  ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน และไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเม่ือผู้อ่ืนกระท าผิดพลาด 

5.2  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

5.2.1  วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร 
5.2.2  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 
 



เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 
ตามข้อ 5.1 – 5.2 ใช้เงินและของใช้

ส่วนตัวและ
ส่วนรวมอย่างไม่
ประหยัด 
ไม่มีการวาง
แผนการเรียนและ
การใช้
ชีวิตประจ าวัน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  
   

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อ่ืน 
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ 
วางแผนการเรียน 
และการท างาน  

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแล
อย่างดี  ไม่เอา
เปรียบผู้อ่ืน และ
ไม่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน  
ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการ 
วางแผนการเรียน 
การท างาน และ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 
 



ข้อที่  6  มุ่งม่ันในการท างาน 
นิยาม 
 มุ่งม่ันในการท างาน  หมายถึง  คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการท าหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ผู้ที่มุ่งม่ันในการท างาน  คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายท่ีก าหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน 
 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งชี้ 
 

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ี 
6.1  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การ
งาน 
 
6.2  ท างานด้วยความเพียรพยายาม และอดทน
เพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 
6.2.1 ทุ่มเทท างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
6.2.2  พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้แล้วเสร็จ 
6.2.3  ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  (ใช้ข้อมูลจากการสังเกตตามสภาพจริงของครูผู้สอน) 



 
พฤติกรรมบ่งช้ี ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

ตามข้อ 6.1 – 6.2 ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นภายใน
เวลาที่ก าหนด   

 



 
 
 

  
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1.0 หน่วยกิต : 2 คาบ/สัปดาห์ 
รายวิชา ง22101 งานอาชีพ 2 (TECH22101 OCCUPATION 2) จ านวนเวลา  40  ชั่วโมง  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2      ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
ครผูู้สอน ............................................... 

********************************************************************************************** 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษากระบวนการเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  
การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยบูรณการความรู้กับวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ท างานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพ 3 มิติ และภาพฉายที่
บอกขนาดและมาตราส่วน เพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือออกแบบวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา สามารถใช้เครื่องมือช่างใน
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้และสามารถใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทักษะการแสวงหา
ความรู้ในการท างาน และมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพที่สนใจ 

เพ่ือเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีการจัดการเทคโนโลยี
ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน 
รวมทัง้ใช้ทรัพยากรในการท างานประหยัดและคุ้มค่า 
 
มาตราฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพ่ือพัฒนาการท างาน 
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
ง 1.1 ม.2/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี 
 ง 2.1 ม.2/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การต้นแบบของ
สิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลเพื่อ
น าเสนอวิธีการ 



 ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง 
 ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการ
เทคโนโลยี ด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
 ง 4.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 ง 4.1 ม.2/3 มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับประกอบอาชีพที่สนใจ 



3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่/ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู ้
หัวข้อ/สาระส าคัญ มาตราฐานการเรยีนรู้/

ตัวชี้วดั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

วิธีการสอน/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรยีนรู้ 

เครื่องมือวัด/การประเมินผล 

1-2 
(คาบที่ 1-4) 

1. เทคโนโลยี
และ
กระบวนการ
เทคโนโลยี 

1. ธรรมชาติของเทคโนโลย ี
2. วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
3. การท างานตาม
กระบวนการเทคโนโลย ี
4. การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 

ง 2.1 ม.2/1 อธิบาย
กระบวนการเทคโนโลย ี
ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้
เทคโนโลยีอยา่ง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม และมกีาร
จัดการเทคโนโลย ีด้วย
การลดการใช้ทรัพยากร 
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1. สามารถอธบิายธรรมชาติของ
เทคโนโลยีได้ 
2. สามารถอธบิายววิัฒนาการ
ของเทคโนโลยีได้ 
3. สามารถอธบิายการท างาน
ตามกระบวนการเทคโนโลยีได ้
4. สามารถอธบิายการเลือกใช้
เทคโนโลยีและการจัดการ
เทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรค์ได้ 
5. เปรียบเทียบการตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการเรียนรู้แบบอภิปรายหรือ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- Power Point 
- การสืบค้นจาก 
Internet 
หรือสารานุกรม 
- ห้องสมุด 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - การเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับ
ความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยีและ
กระบวนการเทคโนโลย ี
    - ใบงานการเลือกใช้เทคโนโลยแีละการ
จัดการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์/น าเสนอ 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 
     1.1 การอธิบายความหมาย และ 
ความส าคัญของธรรมชาติของเทคโนโลยีได้ 
     1. 2. สามารถอธบิายววิัฒนาการของ
เทคโนโลยีได้ 
     1.3. สามารถอธิบายการท างานตาม
กระบวนการเทคโนโลยีได ้
     1.4. สามารถอธิบายการเลือกใช้
เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีอยา่ง
สร้างสรรค์ได้ 
     1.5 สามารถเปรยีบเทียบการตัดสินใจ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อชวีิต 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  การสังเกตพฤติกรรมการอภิปราย 
     2.2  แบบตรวจผลงาน 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่/ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู ้
หัวข้อ/สาระส าคัญ มาตราฐานการเรยีนรู้/

ตัวชี้วดั 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

วิธีการสอน/กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรยีนรู้ 

เครื่องมือวัด/การประเมินผล 

3 - 9 
(คาบที่ 5--18) 

2. การแก้ปญัหา
ตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 

1. กลไก เช่น 
    - รอก (Pulley) 
    - เฟอืง (Gears) 
    - ลกูเบี้ยว (Cam) 
    - ข้อเหวีย่ง (Crank) 
2. การควบคุมต่างๆ เช่น 
    - Mechanical Control 
    - Hydraulic Control  
(ลม น้ า) 
    - Electronic Control 
(LDR, Transistor, Motor 
Thermistor, Moisture 
sensor) 
3. การใช้เครื่องมือช่าง
ประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
วัสดุและการประกอบชิ้นงาน 
4. การสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธกีารตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 
 

ง 2.1 ม.2/2 สร้าง
สิ่งของเครือ่งใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยา่ง
ปลอดภัย ออกแบบโดย
ถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง 3 มิติ หรือภาพ
ฉาย เพื่อน าไปสู่การ
ต้นแบบของสิ่งของ
เครื่องใช้หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธกีารเป็น
แบบจ าลองความคิด
และการรายงานผลเพื่อ
น าเสนอวิธกีาร 
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะ
การแสวงหาความรู้ เพือ่
พัฒนาการท างาน 
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะ
กระบวนการแกป้ัญหา
ในการท างาน  
2.1 ม.2/3 มีความคิด
สร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา หรือสนอง
ความต้องการในงานที่
ผลิตเอง 
 
 

1. แก้ปัญหาโดยการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา 
3. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องกลไก
และการควบคุมในการแก้ปญัหา
ได้ 
4. มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
5. มีทักษะการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
6. ใช้เครื่องมือช่างประเภท
ต่างๆ เหมาะสมกบัวัสดุและการ
ประกอบชิ้นงานอย่างถกูต้อง
และปลอดภยั 

Project - Based Learning/ 
Problem - Based Learning 

 
 
 
 
 

1. กลไกและการควบคุม 
2. เครื่องมือช่าง 
3. วัสดุ  
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
5. ใบงาน/ใบความรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - ใบงาน 
     - ต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้หรือ
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 
     1.1 การแก้ปัญหาโดยการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยา่งปลอดภัย 
     1.2 ความคิดสร้างสรรค์ในการ
แก้ปัญหา 
     1.3 การประยกุต์ใช้ความรู้เรื่องกลไก
และการควบคุมในการแก้ปญัหาได ้
     1.4 ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ
พัฒนาการท างาน 
     1.5 ทักษะการแก้ปัญหาในการท างาน 
     1.6 การใช้เครื่องมือช่างประเภทต่างๆ 
เหมาะสมกับวัสดุและการประกอบชิ้นงาน
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1 แบบตรวจผลงาน (ตาม
กระบวนการเทคโนโลยี) 
     2.2 แบบสังเกตพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 

10 
(คาบที่ 19--20) 

สอบกลางภาค (การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธกีารตามกระบวนการเทคโนโลยี) 

 



สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ/สาระส าคัญ มาตราฐานการเรยีนรู้/
ตัวชี้วดั จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด/การ
ประเมินผล 

11 
(คาบที่ 21-22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. การสร้างเสริม
ประสบการณ์
อาชีพ 

1. การเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชพี 
2. การค้นพบอาชพีที่ตนเอง
สนใจ 
3. การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการ
เสริมสร้างประสบการณ์
อาชีพ 
ง 4.1 ม.2/2 ระบุการ
เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

1. อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชพี 
2. ระบุการเตรียมตัวเข้าสูอ่าชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนอนุทินเพือ่สะท้อนความคิด
เกี่ยวกบัอาชพีที่สนใจ/การเขยีน

อธิบาย/การอภิปราย 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- การสืบค้นจาก Internet 
- ปราชญ์ชาวบา้น/ท้องถิ่น 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - การเขียนอนุทินเพื่อสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ 
     - การวางแผนเตรียมตัวเขา้สู่
อาชีพ 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 
     1.1 การอธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชพีได้ 
     1. 2. การอธบิายระบุการเตรียม
ตัวเข้าสู่อาชพีได้ 
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  การสังเกตพฤติกรรมการ
อภิปราย 
     2.2  แบบตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 



12-19 
(คาบที่ 23-38) 

4. การจัดการ
เทคโนโลย ี

1. เทคโนโลยสีะอาดและ
หลักการของเทคโนโลยี
สะอาด 
2. การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ง 1.1 ม.2/3 มี
จิตส านึกในการ
ท างานและใช้
ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ประหยดัและคุ้มค่า 
ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรคต์่อชีวิต 
สังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการ
เทคโนโลยี ด้วยการ
ลดการใช้ทรัพยากร 
หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีทีม่ี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีจิตส านึกในการท างาน 
2. ใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
3. จัดการเทคโนโลยีเพื่อลด
ปริมาณขยะหรือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem - Based Learning 
 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
2. ใบงาน/ใบความรู ้

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - การจัดการเทคโนโลยีเพื่อ
ลดปรมิาณขยะหรือลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
     - เอกสารรายงานการ
จัดการเทคโนโลย ี
      
การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 
     1.1 การมีจิตส านึกในการ
ท างาน 
     1.2 การใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
     1.3 การจัดการเทคโนโลยี
เพื่อลดปรมิาณขยะหรือลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 
     2.2 แบบตรวจผลงาน 
 

20 
(คาบที่ 39--40) 

สอบปลายภาค (การจัดการเทคโนโลยีเพื่อลดปรมิาณขยะหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ) 

 
 
 
 
 



 
ล าดับที ่

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 

 
คาบที ่

น้ าหนักคะแนน  
รวม ด้าน K ด้าน A ด้าน P ด้าน  C ด้าน  DC 

1 เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลย ี ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลย ี
ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสรา้งสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม 
และมีการจัดการเทคโนโลย ีด้วยการลดการใช้ทรัพยากร หรือเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1-4 6  2 2  10 

2 การแก้ปญัหาตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 

ง 2.1 ม.2/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือ
ภาพฉาย เพื่อน าไปสูก่ารต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธกีารเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผลเพื่อ
น าเสนอวิธกีาร 
ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการท างาน 
ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปญัหาในการท างาน  
2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือสนองความ
ต้องการในงานที่ผลิตเอง 
 
 

5-18 5 2 7 4 2 20 

การประเมินผลการเรยีนรู้กลางภาค 
 (การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี) 

19-20 6 2 8 2 2 20 

3 การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ ง 4.1 ม.2/1 อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
ง 4.1 ม.2/2 ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 

21-22 6   2 2 10 

4 การจัดการเทคโนโลย ี ง 1.1 ม.2/3 มีจิตส านึกในการท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุม้คา่ 
ง 2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรคต์่อชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยี ด้วยการลดการใช้
ทรัพยากร หรือเลือกใช้เทคโนโลยทีี่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

23-38 7  7 4 2 20 

การประเมินผลการเรยีนรู้ปลายภาค (การจัดการเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณขยะหรือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ) 39-40 8 2 6 2 2 20 
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน 100 38 6 30 16 10 100 

  



4.1 ด้านความรู้ ...........38..............คะแนน 
 ประเมินจาก กระบวนการเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีและการจัดการเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 ลักษณะเครื่องมือ ใบงาน แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมอภิปราย  แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจผลงาน 
4.2 ด้านเจตคติ........6..........คะแนน 
ประเมินจาก ความสะอาด  ความเป็นระเบียบ  การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ 
ลักษณะเครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม 
4.3.  ด้านทักษะ.........30.........คะแนน 

ประเมินจาก การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการโดยบูรณการความรู้กับวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ท างานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภั ย ออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพ 3 มิติ และภาพฉายที่บอกขนาดและมาตราส่วน เพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือออกแบบวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงาน
ผล ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา การใช้เครื่องมือช่างในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้และการใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน ทั กษะการแสวงหาความรู้ในการท างาน 
และมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพที่สนใจ 

ลักษณะเครื่องมือ ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  แบบตรวจผลงาน 
4.4 ด้านสมรรถนะ .......16........คะแนน 
ประเมินจาก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการสื่อสาร 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 
ลักษณะเครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม / ใบงาน 
4.5 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ....10......คะแนน 
ประเมินจาก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัดจากการเห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัดจากการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
ลักษณะเครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ง23102 งานอาชีพ 3                                         กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้สอน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

1 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                1.0 หน่วยกิต: 2 คาบ/สัปดาห์ 
ง23102 วิชา งานอาชีพ 3  (TEC23102 Occupation 3)        จ านวนเวลา 40  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                 ภาคเรยีนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ผู้สอน ครูผู้สอน 12 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย   

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาและพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของเทคโนโลยี การท างานที่มีประสิทธิภาพ การหา

งานหรือต าแหน่งงานจากสื่อต่างๆ และแนวทางการเข้าสู่อาชีพ  
 สามารถสร้างชิ้นงานหรือวิธีการโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เก่ียวข้องด้าน งานเกษตร งานบ้าน  งานธุรกิจ งาน
ประดิษฐ์ หรืองานช่าง  ตามความสนใจของผู้เรียน  โดยท างานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล สามารถประเมินทางเลือกส าหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ 

สามารถใช้ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการจัดการเพ่ือให้สามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน และมีการบูรณาการความรู้
สู่งานอาชีพด้วยการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับงานอาชีพ 
2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ม.3/1 อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ง 1.1 ม.3/2 ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
ง 1.1 ม.3/3 อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อม 
ง 2.1 ม.3/1 อธิบายระดับของเทคโนโลยี 
ง 2.1 ม.3/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดย

ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอด
ความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 

ง 4.1 ม.3/1 อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ง 4.1 ม.3/2 วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 

   ง 4.1 ม.3/3 ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ง23102 งานอาชีพ 3                                         กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้สอน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

2 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่/ 
ชั่วโมงท่ี 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีสอน/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
1-2 

(คาบที่ 1-4) 
หน่วยที่ 1  การท างานร่วมกัน 

- 1.ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

- 2.ใช้ทักษะในการท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 

- 3.อภิปรายการท างานโดยใช้
ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

  ง 1.1 ม.3/1 
อภิปรายขั้นตอนการ
ท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
  ง 1.1 ม.3/2 ใช้
ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
  ง 1.1 ม.3/3 
อภิปรายการท างาน
โดยใช้ทักษะการ
จัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

1.  สามารถอภิปรายขั้นตอนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพได้ 
2. ประยุกต์ใช้ทักษะในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีคุณธรรมได้ 
3. สามารถอภิปรายการท างานโดย
ใช้ทักษะการจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมได้ 

1.ให้แต่ละกลุ่มแสดง
บทบาทสมมติของกิจกรรม
ตามท่ีก าหนดโดยเป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 
2.ผู้เรียนและครูร่วมกัน
อภิปรายขั้นตอนการ
ท างานและทักษะที่เกิดขึ้น 
3.ผู้สอนสรุปทักษะการ
ท างานร่วมกันและทักษะ
การจัดการเพ่ือการ
ประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อวีดีทัศน์ 
3. การสืบค้นจาก
Internet 

1. แบบบันทึก
กิจกรรม 

3-6 
(คาบที่5-12) 

หน่วยที่ 2 การเข้าสู่อาชีพ 
การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง 

ง 4.1 ม.3/1 
อภิปรายการหางาน

1 ระบุความรู้ ความถนัด และ
ความสนใจในอาชีพของตนเองได้  

1.ให้นักเรียนสืบค้น
ต าแหน่งงานจากสื่อต่าง ๆ 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 

1. แบบบันทึก
กิจกรรม 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ง23102 งานอาชีพ 3                                         กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้สอน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

3 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สัปดาห์ที่/ 
ชั่วโมงท่ี 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีสอน/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
2.1 การส ารวจความรู้ ความถนัด 
และความสนใจในอาชีพต่างๆ 
2.2 การหางานด้วยวิธีการต่างๆ 
แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
2.3 งาน ต าแหน่งงาน คุณสมบัติ
ที่จ าเป็น และความม่ันคงในงาน 
ในอาชีพที่สนใจ   
การประเมินทางเลือกอาชีพ 
2.4 การวิเคราะห์และประเมิน
ทางเลือกอาชีพจากความรู้ ความ
ถนัด และความสนใจของตนเอง 
 

ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ง 4.1 ม.3/2 
วิเคราะห์แนวทางเข้า
สู่อาชีพ 

ง 4.1 ม.3/3 
ประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพที่
สอดคล้องกับความรู้ 
ความถนัด และความ
สนใจของตนเอง 
 

2 อภิปรายการหางานด้วยวิธีการ
ต่างๆได้ 
3 อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับงาน
และต าแหน่งงาน คุณสมบัติที่
จ าเป็น ความมั่นคงในงาน ในอาชีพ
ที่สนใจจากสื่อต่างๆ ได้  
4 วิเคราะห์และประเมินทางเลือก
อาชีพโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความถนัด และความสนใจของ
ตนเองได้ 
5 สร้างแนวทางหรือวิธีการเพ่ือเข้า
สู่อาชีพ และน าเสนอผลงานได้ 

จากนั้นให้นักเรียนเลือก
อาชีพที่ตนเองสนใจ 
2.ให้นักเรียนวิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพใน
ประเด็นของคุณสมบัติที่
จ าเป็น ความมั่นคง และ
การประเมินทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ 
3.นักเรียนจับกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกัน
และกัน แล้วให้แต่ละกลุ่ม
เลือกอาชีพที่น่าสนใจมา
น าเสนอ 

2. สื่อวีดีทัศน์ 
3. การสืบค้นจาก
Internet 

7-9 
(คาบที่13-

18) 

หน่วยที่ 3 ระดับของเทคโนโลยี 
1. ทบทวนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
1.1 เทคโนโลยีกับชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี 
2. ระดับของเทคโนโลยี 

ง 2.1 ม.3/1 อธิบาย
ระดับของเทคโนโลยี 
 

1. อธิบายเทคโนโลยีกับชีวิต สังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ 
2. วิเคราะห์วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีได้ 
3. อธิบายระดับของเทคโนโลยีได้ 
 

การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับระดับของ
เทคโนโลยี 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อวีดีทัศน์ 
3. การสืบค้นจาก
Internet 

1. แบบบันทึก
กิจกรรม 
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4 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สัปดาห์ที่/ 
ชั่วโมงท่ี 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีสอน/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
( วิเคราะห์วิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีและอธิบายระดับของ
เทคโนโลยีโดยแบ่งตามความรู้ที่
ใช้ เช่น เทคโนโลยีในการถนอม
อาหาร) 

10 
(คาบที่19-

20) 
สอบกลางภาค 

11-14 
(คาบที่21-

28) 

หน่วยที่ 4 การสร้างช้ินงาน 
ตามกระบวนการเทคโนโลยี 
1 การถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ฉายของชิ้นงาน 
2 ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และวางแผนการ
ท างาน 
3 การสร้างชิ้นงานตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย 

ง 2.1 ม.3/2 
สร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตาม
กระบวนการ
เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉาย เพื่อ
น าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบและ
แบบจ าลองของ
สิ่งของเครื่องใช้ หรือ

1. ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย
ของชิ้นงานหรือเป็นแบบจ าลอง
ความคิดของวิธีการได้ 
2. อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ และวางแผนการ
ท างานได้ 
3. สร้างชิ้นงานตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยได้ 
4. ใช้ทักษะในการท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
5 ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ชิ้นงาน 

1. ฝึกทักษะการถ่ายทอด
ความคิด 
2. อภิปรายขั้นตอนการ
ท างานตามกระบวนการ
เทคโนโลยี 

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน 
2. สื่อวีดีทัศน์ 
3. การสืบค้นจาก
Internet 
4. แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น 

1. แบบบันทึก
กิจกรรม 
2.  แบบ
ประเมินผล
งาน 
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5 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สัปดาห์ที่/ 
ชั่วโมงท่ี 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีสอน/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
ถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิด
และการรายงานผล 

15-19 
(คาบที่29-

38) 

หน่วยที่ 5 โครงงานตาม
กระบวนการเทคโนโลยี 
1 ส ารวจ วิเคราะห์และก าหนด
ปัญหาหรือความต้องการในการ
ท างาน  
2 การท างานและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับวางแผนการท างาน 
เพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
3 เลือกวิธีการ โดยค านึงถึงการ
ประหยัดทรัพยากร พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
4 ถ่ายทอดความคิดเก่ียวกับ
วิธีการท างานเป็นแบบจ าลอง
ความคิดหรือ 
ผังงานระบบ 

ง 2.1 ม.3/2 
สร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตาม
กระบวนการ
เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพฉาย เพื่อ
น าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบและ
แบบจ าลองของ
สิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิด
และการรายงานผล 

3.1 ส ารวจ วิเคราะห์และก าหนด
ปัญหาหรือความต้องการในการ
ท างานได้ 
3.2 อภิปรายการท างานและ
รวบรวมข้อมูลส าหรับวางแผนการ
ท างาน เพื่อให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพได้  
3.3 เลือกวิธีการ โดยค านึงถึงการ
ประหยัดทรัพยากร พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมได้ 
3.4 ถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับ
วิธีการท างานเป็นแบบจ าลอง
ความคิดหรือ 
ผังงานระบบได้ 
3.5 น าวิธีการเพ่ือทดลองปฏิบัติ
หรือถ่ายทอดวิธีการแก่บุคคล

การท าโครงงานตาม
กระบวนการเทคโนโลยี 

วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ในการ
ท าโครงงานตาม
กระบวนการ
เทคโนโลยี 

1. แบบ
บันทึก
กิจกรรม เช่น    
  - การตรวจ
บันทึกโครง
ร่างการท า
โครงงานของ
ผู้เรียน  
  - แบบ
ประเมินผล 
  - แบบ
สังเกต
พฤติกรรม 
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6 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

สัปดาห์ที่/ 
ชั่วโมงท่ี 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีสอน/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด
และ

ประเมินผล 
5 การทดลองปฏิบัติหรือถ่ายทอด
วิธีการแก่บุคคลท างานเพ่ือ
ทดลองปฏิบัติ บันทึกผล 
6 วิธีการน าไปปฏิบัติอีกครั้ง เพ่ือ
ประเมินผล 
7 สร้างแผ่นน าเสนอวิธีการและ
เอกสารรายงานการพัฒนาวิธีการ 
3.8 เผยแพร่ผลงานในโรงเรียน 

 ท างานเพ่ือทดลองปฏิบัติ บันทึก
ผลได้ 
3.6 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการ และ
น าไปปฏิบัติอีกครั้ง เพ่ือประเมินผล
ได้ 
3.7 สร้างแผ่นน าเสนอวิธีการและ
เอกสารรายงานการพัฒนาวิธีการ
ได้ 
3.8 สามารถเผยแพร่ผลงานของ
ตนเองในโรงเรียนได้ 

20 
(คาบที่39-

40) 
สอบปลายภาค 
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7 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

 
 
4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 
 

ล าดับที่ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ ตัวชี้วัด 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนักคะแนน  
รวม ด้าน 

K 
ด้าน 
P 

ด้าน 
A 

ด้าน 
C 

ด้าน 
DC 

1 การท างานร่วมกัน 

-  
 

ง 1.1 ม.3/1  
ง 1.1 ม.3/2 
ง 1.1 ม.3/3  

4 3   1 1 5 

2 การเข้าสู่อาชีพ 
การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง 

ง 4.1 ม.3/1  
ง 4.1 ม.3/2  
ง 4.1 ม.3/3  

8 6  5 2 2 15 

3 ระดับของเทคโนโลยี ง 2.1 ม.3/1  6 6   2 2 10 
4 สอบกลางภาค  2 5 15    20 
5 การสร้างช้ินงานตามกระบวนการเทคโนโลยี ง 2.1 ม.3/2  8 3 3  2 2 10 
6 โครงงานตามกระบวนการเทคโนโลยี ง 2.1 ม.3/2  10 3 10 2 3 2 20 
7 สอบปลายภาค  2 5 15    20 

รวมคะแนนตลอดภาคเรียน 40 31 43 7 10 9 100 
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8 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

 
 
4.1 ด้านความรู้ 31 คะแนน 
 ประเมินจาก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับของเทคโนโลยี การท างานที่มีประสิทธิภาพ การหางานหรือต าแหน่งงานจากสื่อต่างๆ และแนวทางการ
เข้าสู่อาชีพ 

ลักษณะเครื่องมือ  ใบงาน  แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรม   
4.2 ด้านทักษะ 43 คะแนน 
 ประเมินจาก สามารถใช้ทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการจัดการเพ่ือให้สามารถท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน และมีการบูรณาการความรู้สู่งานอาชีพด้วยการน าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับงาน
อาชีพ 

ลักษณะเครื่องมือ  ใบงาน  แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  แบบตรวจผลงาน 
4.3 ด้านเจตคติ 7 คะแนน 
 ประเมินจาก  การสร้างชิ้นงานโดยการใช้เครื่องอย่างถูกต้องและปลอดภัย การมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

ลักษณะเครื่องมือ  แบบสังเกตพฤติกรรม 
4.4 ด้านสมรรถนะ 10 คะแนน 
 ประเมินจาก สามารถสร้างชิ้นงานหรือวิธีการโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เก่ียวข้องด้าน งานเกษตร งานบ้าน  งานธุรกิจ งานประดิษฐ์ หรืองานช่าง  ตาม
ความสนใจของผู้เรียน  โดยท างานตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อน าไปสู่การสร้างต้นแบบและ
แบบจ าลองของชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล สามารถประเมินทางเลือกส าหรับการประกอบอาชีพที่
สนใจ 

ลักษณะเครื่องมือ  ประเมินสมรรถนะในหัวข้อความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4.5 ด้านคุณลักษะอันพึงประสงค์ 9 คะแนน 
 ประเมินจาก วัดจากการเห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 

ลักษณะเครื่องมือ  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ ง23102 งานอาชีพ 3                                         กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้สอน (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

9 แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

 
 



 
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
รายวิชา ง20201 การออกแบบและเทคโนโลยี    1.0 หน่วยกิต : 2 คาบ/สัปดาห์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1       ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
ครผูู้สอน ............................................... 

**************************************************************************************************** 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเขียนแบบ   การใช้งาน การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ในการเขียนแบบ   การใช้เส้นและการเขียนตัวอักษร การบอกขนาดและมาตราส่วน  การอ่านและการเขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติ ภาพสามมิติแบบ OBLIQUE และแบบ ISOMETRIC การอ่านและการเขียนภาพฉาย ศึกษาเรื่องไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
เบื้องต้น การต่อวงจรไฟฟ้า และการวัดปริมาณทางไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน
และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ เขียนภาพสามมิติและภาพฉายจากแบบจ าลอง มีทักษะการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือช่างพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีระบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย 
 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1.บอกความหมาย  ความส าคัญ และประโยชน์ของการเขียนแบบ 
2.สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
 3.สามารถเขียนเส้นและตัวอักษรได้อย่างเหมาะสม 
4.บอกขนาดและมาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
5.สามารถอ่านและเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและประยุกต์ใช้ได้ 
6.สามารถอ่านและเขียนภาพ  3  มิติ  แบบ  OBLIQUE  และ ISOMETRIC ไดอ้ย่างถูกต้อง 
7.สามารถอ่านและเขียนภาพฉายในด้านต่างๆ จากภาพ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง 
8. สามารถอธิบาย หลักการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
9.อธิบายหน้าที่ การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 
10. สามารถอธิบายความแตกต่างของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  แบบขนาน และแบบผสมได้ 
11. สามารถเขียนวงจรไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
12. สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
13. สามารถใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
14. สามารถแก้ปัญหาโดยการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย



3. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที/่

ชั่วโมง 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
หัวข้อ/สาระส าคัญ ตัวช้ีวัด/ผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวัง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้

ส่ือ/ 
แหล่งเรียนรู้ 

เครื่องมือวัด/การ
ประเมินผล 

งานเขียนแบบ 

1 
(คาบที ่1 -2) 

ความรู้
เบื้องต้นการ
เขียนแบบ 

1. ความหมายและ
ความส าคญัของการเขยีน
แบบ 
2.  ประโยชน์ของการ
เขียนแบบ 

บอกความหมาย  
ความส าคญั และ
ประโยชน์ของการ
เขียนแบบ 

1. อธิบายความหมาย และ 
ความส าคญัของการเขียน
แบบได้   
2. อธิบายประโยชน์ของ
การเขียนแบบได้  

การจัดการเรยีนรู้แบบอภปิราย 

- เอกสารประกอบการ
เรียน 
- Power Point 
- วัตถุจริง 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - การเขียนแผนผังความคิด
เกี่ยวกับความรูเ้บื้องต้นของการ
เขียนแบบ 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. การประเมิน 
     1.1 การอธิบายความหมาย 
และ ความส าคญัของการเขียน
แบบ 
     1.2 การอธิบายประโยชน์
ของการเขียนแบบได ้
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  แบบทดสอบ 
     2.2  การสังเกตพฤติกรรม
การอภิปราย 
     2.3  แบบตรวจผลงาน 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ/สาระส าคัญ ตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู ้

วิธีการสอน/กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรียนรู ้

เคร่ืองมือวัด/การประเมินผล 

2 – 3 
(คาบที่ 3 – 6 ) 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
เขียนแบบ  

1. การใช้และการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการเขียนแบบ 
เช่น  
- โต๊ะเขียนแบบ  
- กระดาษเขียนแบบ  
 - ไม้ที , ไม้ทีสไลด์ (T-
Slide) 
 - บรรทัดสามเหลี่ยม  
 - วงเวียน  
 - ดินสอเขียนแบบ  
- ยางลบ 
- ฯลฯ 
2. การจัดองค์ประกอบบน
กระดาษเขียนแบบ เช่น  
การตีกรอบ  ตัวอักษร 
3. การเขียนเส้น ตัวอักษร 
ตัวเลข ท่ีใช้ในการเขียน
แบบ  
4. ส่วนประกอบและ
วิธีการของการก าหนด
ขนาด  
5. ลักษณะของมาตราส่วน 

1.  สามารถใช้เครื่องมือ 
และอุปกรณ์การเขียน
แบบได้อย่างถูกต้อง 
2. สามารถเขียนเส้น 
ตัวอักษร ตัวเลข ได้
อย่างเหมาะสม 
3. บอกขนาดและ
มาตราส่วนท่ีใช้ในการ
เขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. สามารถใช้เครื่องมือเขียน
แบบได้อย่างถูกต้อง 
2.  สามารถใช้อุปกรณ์การ
เขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
3.  สามารถบ ารุงรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์การ
เขียนแบบได้อย่างถูกต้อง 
4.  สามารถเขียนเส้น 
ตัวอักษร ตัวเลข ท่ีใช้ในการ
เขียนแบบ ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถบอกขนาดและ
มาตราส่วนท่ีใช้ในการเขียน
แบบไดอ้ย่างถูกต้อง 
 

การสาธิตและการปฏิบัติจริง 

 - เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การเขียนแบบ 
  -  ใบงาน/ใบความรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการเขียนแบบ 
     -  การบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการเขียนแบบ 
      -  การเขียนเส้น ตัวอักษร 
ตัวเลข ท่ีใช้ในการเขียนแบบ 
     -  การบอกขนาดและมาตรา
ส่วนท่ีใช้ในการเขียนแบบ 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. การประเมิน 
     1.1 การใช้เครื่องมือเขียน
แบบได้อย่างถูกต้อง 
     1.2 การใช้อุปกรณ์เขียนแบบ
ได้อย่างถูกต้อง 
     1.3  การบ ารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์การเขียนแบบได้
อย่างถูกต้อง 
     1.4 การเขียนเส้น ตัวอักษร 
ตัวเลข ท่ีใช้ในการเขียนแบบ ได้
อย่างถูกต้อง 
     1.5 การบอกขนาดและมาตรา
ส่วนท่ีใช้ในการเขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  การสัมภาษณ์ 



สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ/สาระส าคัญ ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัด/การ

ประเมินผล 

4 – 9 
(คาบที่ 7 – 18) 

การอ่านและ
การเขียนแบบ 

1. การสร้างรูปเรขาคณิต 
จากเส้น  
2. การสร้างรูปร่างแปลก
ใหม่โดยประยุกต์ใช้รูป
เรขาคณิตตั้งแตส่องรูปขึ้น
ไป 
3. การอ่านและการเขียน
ภาพ 3 มิติ 
   3.1 ภาพ OBLIQUE  
   3.2 ภาพ ISOMETRIC 
4. การอ่านและการเขียน
ภาพฉาย จากภาพ 3 มิต ิ

1. สามารถอ่านและ
เขียนรูปเรขาคณิตสอง
มิติและประยุกต์ใช้ได ้
2. สามารถอ่านและ
เขียนภาพ  3  มิติ  
แบบ  OBLIQUE  และ 
ISOMETRIC ได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. สามารถอ่านและ
เขียนภาพฉายในดา้น
ต่างๆ จากภาพ 3 มิติ 
ได้อย่างถูกต้อง 

1. สามารถสร้างรูปเรขาคณิต
จากเส้นได ้
2. สามารถสร้างรูปร่างแปลก
ใหม่โดยประยุกต์ใช้รูป
เรขาคณิตตั้งแตส่องรูปขึ้นไป
ได ้
3.  สามารถอ่านและเขียน
ภาพ 3 มิติ แบบ OBLIQUE 
ได้อย่างถูกต้อง 
4.  สามารถอ่านและเขียน
ภาพ 3 มิติ แบบ ISOMETRIC 
ได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถอ่านและเขียน
ภาพฉายในด้านตา่งๆ จาก
ภาพ 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง 

การสาธติและการปฏิบตัิจริง 

 - เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการเขียนแบบ 
  -  ใบงาน/ใบความรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - การสร้างรูปเรขาคณิตจากเส้น 
     -  การสร้างรูปร่างแปลกใหม่โดย
ประยุกต์ใช้รูปเรขาคณิตตั้งแต่สองรูป
ขึ้นไปได้ 
      -  การอา่นและเขยีนภาพ 3 มิติ 
แบบ OBLIQUE 
     -  การอ่านและเขียนภาพ 3 มิติ 
แบบ ISOMETRIC 
     -  การอ่านและเขียนภาพฉายใน
ด้านต่างๆ จากภาพ 3 มิติ 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. การประเมิน 
     1.1 การสร้างรูปเรขาคณิตจาก
เส้นได้อย่างถูกต้อง 
     1.2 การสร้างรูปร่างแปลกใหม่
โดยประยกุต์ใช้รูปเรขาคณิตตั้งแต่
สองรูปขึ้นไปได้อย่างถูกต้อง 
     1.3การอา่นและเขยีนภาพ 3 มิต ิ
แบบ OBLIQUE ได ้
     1.4  การอ่านและเขียนภาพ 3 
มิติ แบบ ISOMETRIC ได ้
     1.5  การอ่านและเขียนภาพฉาย
ในด้านต่างๆ จากภาพ 3 มิต ิได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  การสัมภาษณ์ 

10  
(คาบที่ 19-20) 

สอบกลางภาค (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพ 3 มิติ และ ภาพฉาย โดยมีการบอกขนาดและมาตราส่วนของชิ้นงาน) 



สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ/สาระส าคัญ ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัด/การ

ประเมินผล 
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

11 
(คาบที่ 21–22) 

ความ
ปลอดภัยใน
การ
ปฏิบัติงาน 

หลักการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย 

สามารถอธิบาย 
หลักการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย 

สามารถอธิบาย หลักการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

อภิปรายและปฏิบัติจริง 

 - เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการท างาน เช่น  
เครื่องมือและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ฯลฯ 
  -  ใบงาน/ใบความรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

     - การเขียนแผนผังความคิด
เกี่ยวกับหลักการปฏบิัติงานอยา่ง

ปลอดภัย 
     - การอธิบาย หลักการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย 
การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 

     1.1 การอธิบาย หลักการ
ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยได้

อย่างถูกต้อง 
2. เครื่องมือการประเมิน 

     2.1  แบบตรวจผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู ้
หัวข้อ/สาระส าคัญ ตัวชี้วดั/ผลการเรยีนรู้ที่

คาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู ้
วิธีการสอน/กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ 

สื่อ/ 
แหล่งเรยีนรู้ 

เครื่องมือวัด/การประเมินผล 

12 – 16 
(คาบที่ 23-32) 

ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้น 

1. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า 
2. แหล่งก าเนิดไฟฟ้า
กระแสตรง 
3. หน้าที่และการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น  
3.1 สวิตซ์ 
3.2 ลวดตัวน า 
3.3 หลอดไฟ 
3.4 บัสเซอร์ 
3.5 มอเตอร์ 
4. หน้าที่และอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
   4.1 ตัวตา้นทาน 
   4.2 ไดโอด 
   4.3 ไดโอดเปล่งแสง (LED) 
   4.4 ตัวเกบ็ประจ ุ
   4.5 LDR 
   4.6 ทรานซิสเตอร์ 
5. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
เช่น มัลติมิเตอร ์
6. การต่อวงจรไฟฟา้อยา่ง
ง่าย 
6.1 การต่อแบบอนุกรม 
6.2 การต่อแบบขนาน 
6.3 การต่อแบบผสม 
7.  การใช้เครื่องมือช่าง
พื้นฐาน เช่น การวัด  การตัด  
การเจาะ ฯลฯ 

1. สามารถอธิบาย
ความแตกต่างของ
วงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรม  แบบขนาน 
และแบบผสมได้ 
2.อธิบายหน้าท่ีและ
การน าไปใช้ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
ได้ 
3.สามารถเขียน
วงจรไฟฟ้าและต่อ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
4. สามารถวัดปริมาณ
ทางไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
5. สามารถใช้
เครื่องมือช่างพื้นฐาน
ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. สามารถอธิบายความ
แตกต่างของวงจรไฟฟ้าแบบ
อนุกรม  แบบขนาน และ
แบบผสมได้ 
2.อธิบายหน้าท่ีและการ
น าไปใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได้ 
3.สามารถเขียนวงจรไฟฟ้า
และต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4. สามารถวัดปริมาณทาง
ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
5. สามารถใช้เครื่องมือช่าง
พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

อภิปรายและปฏิบัติจริง 

 - เครื่องมือและอปุกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์
  - เครื่องมือช่างพื้นฐาน 
  -  ใบงาน/ใบความรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - ใบงาน 
     - วงจรไฟฟา้และอิเล็กทรอนกิส ์
การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 
     1.1 การอธิบายหน้าที่และการใช้
งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได ้
    1.2 การเขียนวงจรไฟฟ้าและต่อ
วงจรไฟฟ้าได้อย่างถกูต้องและ
ปลอดภัย 
   1.3 การวัดปริมาณทางไฟฟา้ได้
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 
   1.4 การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานได้
อย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 
2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  แบบตรวจผลงาน 
     2.2  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียน 



สัปดาห์ที/่
ชั่วโมง 

หน่วยการ
เรียนรู้ 

หัวข้อ/สาระส าคัญ ตัวช้ีวัด/ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการสอน/กระบวนการ

จัดการเรียนรู ้
ส่ือ/ 

แหล่งเรียนรู้ 
เครื่องมือวัด/การ

ประเมินผล 

17-19 
(คาบที่33-38) 

การสร้าง
ชิ้นงานด้วย
ระบบกลไก
อิเล็กทรอนิ
กส ์

การสร้างชิ้นงานด้วย
ระบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์ 

สามารถแก้ปัญหา
โดยการออกแบบ
และสร้างชิ้นงานที่
มีระบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์
อย่างปลอดภัย 

สามารถแก้ปัญหาโดย
การออกแบบและสร้าง
ชิ้นงานที่มีระบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ปลอดภัย 

Project – Based Learning 
/ Problem – Based 

Learning 

 - เครื่องมือและอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
  - เครื่องมือช่างพื้นฐาน 
  -  ใบงาน/ใบความรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
     - ใบงาน 

     - ชิ้นงานด้วยระบบ
กลไกอิเล็กทรอนิกส ์

การวัดผล/การประเมินผล 
1. ประเด็นการประเมิน 

     1.1 การแก้ปัญหาโดย
การออกแบบและสร้าง
ชิ้นงานที่มีระบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ปลอดภัย     

2. เครื่องมือการประเมิน 
     2.1  แบบตรวจผลงาน 
(ตามกระบวนการแก้ปัญหา) 
     2.2  สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผู้เรยีน 

20 
(คาบที่39-40) 

สอบปลายภาค  (การออกแบบชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหา พรอ้มทั้งอธิบายเหตุผลของการออกแบบและอธิบายเชือ่มโยงองค์ความรู้ที่ใช้ในการ
ออกแบบ) 

 
 
 
 
 



 
ล าดับที ่

 
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 

 
คาบที ่

น้ าหนักคะแนน  
รวม ด้าน K ด้าน A ด้าน P ด้าน  C ด้าน  DC 

1 ความรู้เบื้องต้นการเขียนแบบ บอกความหมาย  ความส าคญั และประโยชน์ของการเขียนแบบ 1-2 4   1   5 
2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียน

แบบ  
1.  สามารถใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. สามารถเขยีนเส้น ตัวอักษร ตัวเลข ได้อย่างเหมาะสม 
3. บอกขนาดและมาตราส่วนท่ีใช้ในการเขียนแบบได้อย่าง
ถูกต้อง 

3-6 4  5 1  10 

3 การอ่านและการเขียนแบบ 1. สามารถอ่านและเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติและประยุกต์ใช้ได้ 
2. สามารถอ่านและเขียนภาพ  3  มิติ  แบบ  OBLIQUE  และ 
ISOMETRIC ได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถอ่านและเขียนภาพฉายในด้านต่างๆ จากภาพ 3 มิติ 
ได้อย่างถูกต้อง 

7-18 5 2 7 1  15 

การประเมินผลการเรยีนรู้กลางภาค 
 (ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพ 3 มิติ และ ภาพฉาย โดยมีการบอกขนาดและมาตราส่วนของช้ินงาน) 

19-20 6 2 10 2  20 

4 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถอธิบาย หลักการปฏิบตัิงานอย่างปลอดภัย 21-22 5     5 
5 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1.อธิบายหน้าที่และการน าไปใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานได ้
2.สามารถเขียนวงจรไฟฟ้าและต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
3. สามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าไดอ้ย่างถูกต้องและปลอดภัย 
4.  สามารถใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 

23-32 3 1 5 1  10 

6 การสร้างช้ินงานด้วยระบบกลไก
อิเล็กทรอนิกส ์

สามารถแก้ปัญหาโดยการออกแบบและสร้างช้ินงานท่ีมีระบบ
กลไกอิเล็กทรอนิกส์อยา่งปลอดภยั 

33-38 3 1 6 4 1 15 

การประเมินผลการเรยีนรู้ปลายภาค 39-40 6 1 10 2 1 20 
รวมคะแนนตลอดภาคเรียน 100 36 7 43 12 2 100 



 4.1 ด้านความรู้ ...........36..............คะแนน 
 ประเมินจาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเขียนแบบ   การใช้งาน การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ   การใช้
เส้นและการเขียนตัวอักษร การบอกขนาดและมาตราส่วน  การอ่านและการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ ภาพสามมิติแบบ OBLIQUE และแบบ ISOMETRIC การอ่านและการเขียนภาพ
ฉาย ศึกษาเรื่องไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การต่อวงจรไฟฟ้า และการวัดปริมาณทางไฟฟ้าด้วยการใช้เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐานและความรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 ลักษณะเครื่องมือ ใบงาน แบบทดสอบ  แบบสังเกตพฤติกรรมอภิปราย  แบบสัมภาษณ์ 
4.2 ด้านเจตคติ........7..........คะแนน 
ประเมินจาก ความสะอาด  ความเป็นระเบียบ  การตรงต่อเวลา 
ลักษณะเครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม 
4.3.  ด้านทักษะ.........43.........คะแนน 

ประเมินจาก มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ การเขียนภาพสามมิติและภาพฉายจากแบบจ าลอง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  
และการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่มีระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส ์
ลักษณะเครื่องมือ ใบงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  แบบตรวจผลงาน 
4.4 ด้านสมรรถนะ .......12........คะแนน 
ประเมินจาก  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการสื่อสาร 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ประเมินสรรถนะในหัวข้อความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการท างานเป็นทีม 
 
ลักษณะเครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรม / ใบงาน 
4.5 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ....2......คะแนน 
ประเมินจาก หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัดจากการเห็นคุณค่าและความส าคัญของการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น 
ลักษณะเครื่องมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  


