
 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ 

(ฉบับแก้ล่าสุด ชลบุรี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         1.0 หน่วยกิต : 2 คาบ/สัปดาห์ 

รายวิชา  ง21101  การงานอาชีพ 1  OCC21101  (OCCUPATIONS 1)        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1            จ านวนเวลา 40  ชั่วโมง          ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 
ครูผู้สอน  ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย  

1. ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและอธิบายลักษณะงานอาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่งานอาชีพกับศาสตร์สาขาต่างๆ 
โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  ศึกษาขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน  

สามารถวิเคราะห์งาน วางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลการท างานด้วยการใช้กระบวนการกลุ่ม 
เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือใน Machine Shop และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีเหตุผล  

มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มี
ความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด  
สาระที่ 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว  
            มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิต 
                        ม 1/1  วเิคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
                        ม 1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
                        ม 1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
 
 



สาระที่ 2 การอาชีพ 
              มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  

ม 1/1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 
ม 1/2  มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
ม 1/3  เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

 



2. ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
สัปดาห์ที/่ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 1-3 
คาบที่ 1-6 

หน่วยที่ 1  การเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่
งานอาชีพ 
1. ความหมาย  
ความส าคัญ ของ
ลักษณะงานอาชีพ  
 
2. การเตรียม 
ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่งาน
อาชีพกับศาสตร์สาขา
ต่างๆ โดยใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 

ง 2.1 ม1/3 
เห็นความส าคัญ
ของการสร้าง
อาชีพ 

 
 
 
1. อธิบายความหมาย 
ความส าคัญ ของ
ลักษณะงานอาชีพได้  
 
2.  อธิบายวิธีการ
เตรียมความพร้อม เพื่อ
เข้าสู่งานอาชีพ ที่
เกี่ยวกับการใช้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์
ได้ 
 
 
 

 
 
 
1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่องความหมาย 
ความส าคัญ ประโยชน์ 
ของลักษณะงานอาชีพ  
กับศาสตร์ต่างๆ 
2. อภิปรายร่วมกันและสรุป 
3. ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา เตรียมความ
พร้อม เพ่ือเข้าสู่งานอาชีพ ที่เกี่ยวกับการใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้
เกี่ยวกับความหมายความส าคัญ ประโยชน์
ของลักษณะงานอาชีพกับศาสตร์ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 

- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
อาชีพ 
- PPT/ใบความรู้ 
- การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ใบกิจกรรมแผนผังความคิด 
- ใบกิจกรรมวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
การวัดผล/การประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ  
 
 



สัปดาห์ที/่ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 1-3 
คาบที่ 1-6 

3. ประโยชน์ของ 
การประกอบอาชีพเป็น
นักวิจัย นักประดิษฐ์
คิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 

3. อธิบายประโยชน์
ของการประกอบอาชีพ 
นักวิจัย  
นักประดิษฐ์คิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เอกสารประกอบ 
การเรียน 
- วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
อาชีพ 
- PPT/ใบความรู้ 
- การสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

ชิน้งาน/ภาระงาน 
- ใบกิจกรรมแผนผังความคิด 
- ใบกิจกรรมวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
การวัดผล/การประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบทดสอบ  
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที/่ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ 

จัดการเรียนรู ้
สื่อการสอน/ 
แหลง่เรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 4 - 9 
คาบที่ 7 - 26 

หน่วยที่ 2 กระบวนการ
ท างาน 
1. องค์ประกอบ 
ของกระบวนการท างาน 
- การวิเคราะห์งาน   
- การวางแผนในการ
ท างาน   
- การปฏิบัติงาน    
- การประเมินผลการ
ท างาน 
 
2. ขั้นตอนการ 
ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม   
- การเลือกหัวหน้ากลุ่ม   
- การก าหนดเป้าหมาย 
หรือวัตถุประสงค์ของ
งาน   
 

 
 
ง 1.1 ม 1/1  
วิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานตาม
กระบวน การ
ท างาน 
 
 
 
 
ง 1.1 ม1/2 
 ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท างาน
ด้วยความเสียสละ 
 
 
 
 

 
 
1. วิเคราะห์
องค์ประกอบของ
กระบวนการท างานได้ 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายและปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการท างาน
โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มได้ 
 
 
 
 

1. ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนและศึกษาใบความรู้ 
3. อภิปรายร่วมกันและสรุป 
4. ผู้สอนสรุปความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ท างานและองค์ประกอบของกระบวนการ
ท างาน 
5. ให้ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษาตาม
ขั้นตอนกระบวนการท างาน 
6 .ศึกษาวีดีทัศน์เก่ียวกับกระบวนการ
ท างานกลุ่ม  
7. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
8. ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษาการท างาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
9. ผู้เรียนสร้างชิ้นงานตามความสนใจโดย
ใช้เครื่องมือใน Machine Shop และวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กระบวนท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการแก้ปัญหา 

- วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน
กระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการ
แก้ปัญหา  
- ตัวอย่างชิ้นงาน 
- วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
สร้างชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชิน้งาน/ภาระงาน 
- ใบกิจกรรมแผนผังความคิด 
- ใบกิจกรรมวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
การวัดผล/การประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที/่ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ 

จัดการเรียนรู ้
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 - วางแผนการท างาน   
- แบ่งงานตาม
ความสามารถของ แต่ละ
บุคคล   
- ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ 
- ประเมินผล 
- ปรับปรุงการท างาน 
 
3. กระบวนการ 
แก้ปัญหาในการท างาน  
- การสังเกต 
- การวิเคราะห์ ปัญหา 
และก าหนดปัญหา 
- การสร้างทางเลือก 

- - การประเมินทางเลือก 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 1.1 ม1/3 
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมี
เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. อธิบายและ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการแก้ปัญหา
ในการท างานได้ 
 

 - วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน
กระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการ
แก้ปัญหา  
- ตัวอย่างชิ้นงาน 
- วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
สร้างชิ้นงาน 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ใบกิจกรรมแผนผังความคิด 
- ใบกิจกรรมวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
การวัดผล/การประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

สัปดาห์ที ่10
คาบที่ 19-20 

ประเมินผลกลางภาค   หน่วยที่ 1- 2 ข้อ 3   



สัปดาห์ที/่ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีสอน/กระบวนการ 

จัดการเรียนรู ้
สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ที่11-16 
คาบที่ 21-32 

4. การปฏิบัติงานสร้าง
ชิ้นงานตามความสนใจ
โดยใช้เครื่องมือใน 
Machine Shop และ
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กระบวนท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

ง 1.1 ม1/1  
วิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานตาม
กระบวน การ
ท างาน 
ง 1.1 ม1/2 
 ใช้กระบวนการ
กลุม่ในการท างาน
ด้วยความเสียสละ 
ง 1.1 ม1/3 
ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมี
เหตุผล 

4.ปฏิบัติงานสร้าง
ชิ้นงานตามความสนใจ
โดยใช้เครื่องมือใน 
Machine Shop และ
วัสดุ-อุปกรณเ์ครื่องมือ
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตาม
กระบวนท างานด้วย
กระบวนการกลุ่มได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - วีดีทัศน์เกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน
กระบวนการกลุ่ม 
และกระบวนการ
แก้ปัญหา  
- ตัวอย่างชิ้นงาน 
- วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการ
สร้างชิ้นงาน 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- ใบกิจกรรมแผนผังความคิด 
- ใบกิจกรรมวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
การวัดผล/การประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 



สัปดาห์ที/่ 
ชั่วโมงที่ 

หน่วย/ 
สาระการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด จุดประสงค์ 
การเรียนรู ้

วิธีสอน/กระบวนการ 
จัดการเรียนรู ้

สื่อการสอน/ 
แหล่งเรียนรู้ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 

สัปดาห์ที่ 
17-19 
คาบที่ 
33-38 

หน่วยที่ 3 การศึกษา
ค้นคว้าและการน าเสนอ
งานอาชีพ 
1. การศึกษาค้นคว้าแนว
ทางการเลือกอาชีพที่
สนใจ  
 
2. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศแนวทางการ
เลือกอาชีพที่สนใจ 
 
3. เจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

 
 
 
ง 2.1ม 1/1  
อธิบายแนวทาง
การเลือกอาชีพ 
 
ง 2.1 ม 1/2   
มีเจตคติท่ีดีต่อ
การประกอบ
อาชีพ 
 
ง 2.1 ม 1/3  
เห็นความส าคัญ
ของการสร้าง
อาชีพ 

 
 
 
1. ศึกษาค้นคว้าแนว
ทางการเลือกอาชีพที่
สนใจได้ 
 
2. ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
น าเสนอข้อมูล
สารสนเทศแนว
ทางการเลือกอาชีพที่
สนใจได้ 
3. อธิบายเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพได้ 

1. ศึกษาค้นคว้าแนวทางการเลือกงานอาชีพ
ที่สนใจ  
2. ให้ผู้เรียนท ารายงานจากงานอาชีพที่
สนใจและระบเุจตคตติ่ออาชีพ 
3. น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศแนวทางการเลือก
อาชีพที่สนใจ 
4. ผู้สอนสรุปและอภิปรายผล 
 

- สารสนเทศ 
- วีดีทัศน์ 
- สื่อมัลติมีเดีย 
- เอกสารต ารา 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- แหล่ง
ประกอบการฯลฯ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
- รายงาน 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
การวัดผล/การประเมินผล 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบประเมินชิ้นงาน 
- แบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน 

สัปดาห์ที่ 20 
คาบท่ี 39-40 

ประเมินผลปลายภาค   หน่วยที่ 2 ข้อ4 และ หน่วยที่ 3   

 



 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงานดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน ลักษณะงาน 
 

เวลามอบหมาย 
 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรียน 
ควรใช้ (คาบ) 

คะแนน 

1 - การสืบค้นความหมาย ความส าคัญ ของลักษณะงานอาชีพ  
-  การเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่งานอาชีพ 
-  ประโยชน์ของการประกอบอาชีพ 

งานเดี่ยว สัปดาห์ที่  1-3 สัปดาห์ที่  1-3 6 15 

2 กระบวนการท างาน 
- องค์ประกอบของกระบวนการท างาน 
- ขั้นตอนการท างาน 
- กระบวนการแก้ปัญหา 

งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  4-9 
สัปดาห์ที่  

4-9 
12 15 

3 ผลงาน/ชิ้นงาน งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  11-16 สัปดาห์ที่  11-16 12 20 
4 การสืบค้นและน าเสนอ งานกลุ่ม สัปดาห์ที่  17-19 สัปดาห์ที่  17-19 6 10 
5 สอบกลางภาค - สัปดาห์ที่  10 - 2 20 
6 สอบปลายภาค - สัปดาห์ที่  20 - 2 20 

รวม 40 100 
 
 
 
 
 



 แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน     
          กรณีการประเมินกิจกรรมที่ออกแบบในเชิงสะเต็มศึกษา  สามารถใช้แบบประเมิน ต่อไปนี้ 
รายละเอียดแนวการประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม  
 

 
กลุ่ม

นักเรียน 

ระดับคะแนนของแต่ละรายการที่ประเมิน 
คะแนนรวม 

(100 คะแนน) 
ผลงาน/ชิ้นงาน 
(40 คะแนน) 

งบประมาณ 
(10 คะแนน) 

การน าเสนอผลงาน 
(20 คะแนน) 

การใช้กระบวนการความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (15 คะแนน) 

การบูรณาการความรู้(STEM) (15 
คะแนน) 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน) 
      ระดับคุณภาพ 

 
รายการประเมิน 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

ผลงาน/ชิ้นงาน 
( 40 %) 

ชิ้นงานที่สร้างข้ึนเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /ปัญหา 

ชิ้นงานที่สร้างข้ึนคลาดเคลื่อนจาก
เงื่อนไขท่ีก าหนดไม่เกิน 3 % และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ /ปัญหา 

ชิ้นงานที่สร้างข้ึนคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่ก าหนดไม่เกิน 5 
% และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ /ปัญหา 

ชิ้นงานที่สร้างข้ึนคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่ก าหนดเกิน 5 % 
หรือไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ /ปัญหา 

งบประมาณ 
(จัดล าดับโดย

เปรียบเทียบจากแต่ละ
กลุ่มในชั้นเรียน) 

( 10 %) 

ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเป็นล าดับที่ 
1  
 
 
 

ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเป็นล าดับที่ 
2 

ใช้งบประมาณน้อยที่สุดเป็น
ล าดับที่ 3 

ใช้งบประมาณน้อยเป็นล าดับที่ 
4 เป็นต้นไป 

การน าเสนอผลงาน 
(20 %) 

สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
น่าสนใจ สามารถสื่อสารได้อย่าง
ชัดเจนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

สามารถน าเสนอผลงานได้อย่าง
น่าสนใจ สามารถสื่อสารได้ดี แต่ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

สามารถน าเสนอผลงานได้ แต่
ขาดความน่าสนใจและขาด
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

การน าเสนอผลงานไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง 

การใช้กระบวนการ
ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
(15 %) 

มีการใช้กระบวนการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
สืบค้นข้อมูลและแสดงถึงการใช้
ข้อมูลมาเป็นพื้นฐานการตัดสินใจใน
การท าชิ้นงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 

มีการใช้กระบวนการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
สืบค้นข้อมูล แต่ไม่ได้น ามาใช้เป็น
พ้ืนฐานการตัดสินใจในการท าชิ้นงาน 
แต่ยังขาดความชัดเจนในบางจุด 

มีการใช้กระบวนการความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่
ขาดการสืบค้นข้อมูล ในการท า
การท าชิ้นงานแต่ขาดความ
สมบูรณ์เป็นส่วนมาก 

ขาดการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การท าชิ้นงาน 



เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน) (ต่อ) 
    ระดับ คุณภาพ 
 
รายการประเมิน 

ดีมาก 
(4 คะแนน) 

ดี 
(3 คะแนน) 

พอใช้ 
(2 คะแนน) 

ควรปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

การบูรณาการความรู้ 
(STEM) 
(15 %) 

สามารถอธิบายความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่น ามาใช้ในการท า
ชิ้นงานได้ชัดเจนและถูกต้องครบทั้ง 
3 ด้าน 

สามารถอธิบายความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าชิ้นงานได้ชัดเจนและถูกต้อง 
2 ด้าน 

สามารถอธิบายความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าชิ้นงานได้
ชัดเจนและถูกต้องด้านเดียว 

ไม่สามารถอธิบายความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท าชิ้นงานได้
อย่างชัดเจน 

การประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ง21101 งานอาชีพ1 
ได้ก าหนดหัวข้อการประเมินดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม  
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี  
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความอยากรู้อยากเห็น                   
2. ความใจกว้าง      
3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม        
4. มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์      
5. ความมีเหตุผล                                 
6. ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
7. ความมีระเบียบและรอบคอบ                
8. ความประหยัด                       
9. ความซื่อสัตย์                    
10. ความตรงต่อเวลา      
 

 


