
 



ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
 
K 

กระบวนการ 
 
P 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน 

C 
มาตรฐาน ง 1.1  
เข้าใจการท างาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะกระบวนการ
ท างาน ทักษะการจัดการ 
ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการ
ท างานร่วมกัน และ
ทักษะแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะ
นิสัยในการท างาน มี
จิตส านึกในการใช้
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
เข้าใจการท างาน  
การด ารงชีวิตและ
ครอบครัว  

 
1.มีความคิด
สร้างสรรค ์
2.มีทักษะ
กระบวนการ
ท างาน 
3.มีทักษะการ
จัดการ 
4.มีทักษะ
กระบวนการ
แก้ปัญหา 
5.มีทักษะการ
ท างานร่วมกัน 
6.มีทักษะแสวงหา
ความรู้ 

 
1.มีคุณธรรม 
2.มีลักษณะนิสัยใน
การท างาน 
3.มีจิตส านึกในการ
ใช้พลังงาน 
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 
3.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
4.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

ม.1/1 
วิเคราะห์ข้ันตอนการ
ท างานตามกระบวนการ
ท างาน 

 
-ขั้นตอนการ
ท างาน 
-กระบวนการ
ท างาน 

 
วิเคราะห์ 

 
- 

 
-ความสามารถใน
การคิด 
 

ม.1/2 
ใช้กระบวนการกลุ่มใน
การท างานด้วยความ
เสียสละ 

 
-กระบวนการกลุ่ม 
-การท างานด้วย
ความเสียสละ 

 
ใช้กระบวนการ
กลุ่ม 

 
ด้วยความเสียสละ 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 
3.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
4.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดท าค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
 
K 

กระบวนการ 
 
P 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

A 

สมรรถนะส าคัญ 
ของผู้เรียน 

C 
ม.1/3 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการ
ท างานอย่างมีเหตุผล 

 
การท างานอย่างมี
เหตุผล  

 
ตัดสินใจ 

 
อย่างมีเหตุผล 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 
3.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
4.ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 
5.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

มาตรฐาน 
ง 2.1 เข้าใจ มีทักษะที่
จ าเป็น มปีระสบการณ์ 
เห็นแนวทางในงานอาชีพ 
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 
เข้าใจแนวทางใน
งานอาชีพ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ 

 
มีทักษะที่จ าเป็น 
มีประสบการณ ์

 
มีคุณธรรมและมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 
3.ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

ม.1/1 
อธิบายแนวทางการเลือก
อาชีพ 

 
แนวทางการเลือก
อาชีพ 

 
อธิบาย 

 
- 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การสื่อสาร 

ม.1/2 
มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

 
การประกอบอาชีพ 

 
- 

 
มีเจตคติที่ดี 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 

ม.1/3 
เห็นความส าคัญของการ 
สร้างอาชพี 

 
การสร้างอาชพี 

 
เห็นความส าคัญ 

 
- 

 
1.ความสามารถใน
การคิด 
2.ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวติ 

 
 



ค าอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา ง21101       รายวิชาการงานอาชีพ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนที่ 1          จ านวน 0.5 หน่วยกิต                     เวลาเรียน 20 ชั่วโมง 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับขั้นตอน        
ที่วางแผนไว้ในการใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบ้าน การจัดและตกแต่งห้อง รู้จักวางแผน
การท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ ในการเตรียม ประกอบ   
จัดตกแต่งและบริหารอาหาร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผลในการจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซม
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามาประเมินผล ปรับปรุงงาน น ามาเป็น
แนวทางในการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความส าคัญของการสร้าง
อาชีพ 

 เพ่ือให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการท างาน มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการ
จัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถน า
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่เหมาะสม รวมถึงมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 

 การวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งก่อนการเรียนรู้ ระหว่างการ
เรียนรู้และหลังการเรียนรู้ในด้านความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
สมรรถนะส าคัญ (C) โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม การใช้ค าถาม การฝึกปฏิบัติและการทดสอบ อัตราส่วน
คะแนนระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค 80 : 20 

 

 

 

รวม 6 ตัวช้ีวัด 
ง 1.1 ม.1/1  ม.1/2  ม.1/3 
ง 2.1 ม.1/1  ม.1/2  ม. 1/3 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้/ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

 ปฐมนิเทศ   1  
1 เรียนรู้กระบวนการ

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

 

การท างานในชีวิตประจ าวนัจะต้องมี
ทักษะกระบวนการท างานเพื่อเป็น
พื้นฐานในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน 
รู้จักวางแผนการท างาน วิเคราะห์งานที่
จะท า ปฏิบัติตามแผนการท างานที่วางไว้
และเมื่อท างานเสร็จจะต้องมีการ
ประเมินผลงาน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข 
หรือเพื่อพัฒนาการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังต้องรู้จักการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น เพื่อเรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม 
รู้จักความเสียสละ ความรับผดิชอบ มี
เหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และ
รู้จักการแก้ปัญหาที่ดี ดังนัน้ การเรียนรู้
ทักษะกระบวนการท างาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนนิชวีิตประจ าวนั 

2 10 

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

 

การดูแลรักษาบ้านจะต้องท าตามขั้นตอน
ของกระบวนการท างาน และรู้จักวาง
แผนการท างานบ้าน จึงจะท าให้การ
ท างานนั้นส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น การเลือกใช้อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการท างาน ก็ควรเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับงานหรือผลิตภัณฑ์ที่จะท า
ความสะอาด และควรดูแลรักษาให้ถูกวิธี 
เพราะจะช่วยให้อุปกรณ์มีระยะเวลาใน
การใช้งานที่ยาวขึ้น ส่วนการจัดตกแต่ง
ห้องต่าง ๆ ก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
บ้านน่าอยู่อาศัย ท าให้สมาชิกมีความสุข
เพลิดเพลินที่จะอาศัยอยู่ในบ้าน 

4 15 

 

 



โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชาการงานอาชีพ 1 รหัสวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐาน 

การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้/ 

สาระส าคัญ 
เวลา 
(ชม.) 

น้ าหนัก
คะแนน 

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

 

อาหารและโภชนาการเป็นสิง่จ าเป็นของ
ครอบครัว การบริโภคแต่สิ่งที่ดแีละมี
ประโยชน์จะส่งผลดีต่อสุขภาพ สมาชิกใน
ครอบครัวร่วมกันดูแลเร่ืองการ
รับประทานอาหาร โดยการจัดเมนูอาหาร
ให้มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ควรเลือกซื้อ
อาหารที่สด ใหม่ สะอาด รู้จักเลอืกใช้
อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัด
ตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทาน และ
การให้บริการอาหารแก่สมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
อันน ามาซึ่งสุขภาพที่ดีและสัมพนัธภาพที่
ดีในครอบครัว  

5 20 

4 การประดิษฐ์ของใช้ของ
ตกแต่งจากวัสดุใน
ท้องถิ่น 

ง 1.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่นเปน็การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยเป็น
สิ่งส าคัญ ซึง่เป็นเอกลักษณ์ไทยที่สะท้อน
ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น ผู้
ประดิษฐ์สรา้งชิน้งานที่มีคุณคา่สามารถ
สร้างอาชพีได ้

3 15 

5 โลกอาชีพ ง 2.1  
  ม.1/1 
  ม.1/2 
  ม.1/3 

 

การประกอบอาชีพมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตของทุกคนเพราะเปน็การเพิ่ม
รายได้ให้กับตนเองและครอบครวั 
เทคโนโลยพีัฒนาไปรวดเร็ว มีผลต่อ
ตลาดแรงงาน ดงันัน้เราต้องเตรียมความ
พร้อมในการเลือกสาขาที่จะเรียน เพื่อ
ประกอบอาชีพทีต่นเองถนัด 

3 10 

   สอบกลางภาค 1 10 
   สอบปลายภาค 1 20 
   รวม 20 100 

 
 



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรูก้ระบวนการท างาน 
เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
ง1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ 

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ครอบครัว 
 ง1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
 ง1.1 ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ 
 ง1.1 ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 

2. สาระส าคัญ 
 การท างานให้ประสบความส าเร็จอย่างมีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในงานที่ท า มีวัสดุ    
อุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้งาน มีใจรักในการท างานแล้ว ยังต้องมีทักษะกระบวนการท างาน ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขั้นไป มีการสื่อสาร มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน แบ่งงานกันท าตามบทบาทหน้าที่ รู้จักเลือกใช้ทักษะการท างานต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเดียวกันการท างานให้บรรลุเป้าหมายจะต้องรู้ขั้นตอนการท างาน รู้จักวางแผน            
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 สาระการเรียนรู้ (K) 

1) ขั้นตอนการท างานเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการท างาน  
โดยท าตามล าดับขั้นตอนที่วางแผนไว้ เช่น วิเคราะห์งาน วางแผนการท างาน ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ประเมินผลงาน 

2) กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามข้ันตอน คือ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนด 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการท างาน วางแผนการท างาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
ประเมินผลและปรับปรุงการท างาน 

3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
  1) การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างาน เช่น แบ่งกลุ่ม
ศึกษาเนื้อหา สรุป น าเสนอองค์ความรู้ 
  2) การท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท างาน ได้แก่ เลือก
หัวหน้ากลุ่ม ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการท างาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ประเมินผลงาน 
 3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  นักเรียนมีวินัย มีความมุ่งม่ันในการท างานและส่งงานตรงเวลา 
 3.4 สมรรถนะส าคัญผู้เรียน(C) 
  1) ความสามารถในการสื่อสาร 
  2) ความสามารถในการคิด 
  3) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 



4. ชิ้นงาน 
 ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม (การปลูกไม้ประดับ) 

5. การวัดและประเมินผล 
 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
5.1 การประเมินชิ้นงาน 
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ท างานด้วยกระบวนการ
กลุ่ม (การปลูกไม้ประดับ) 

 
 
ตรวจการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

 
 
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

 
 
ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

5.2 การประเมินก่อนเรียน 
ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้
กระบวนการท างาน 

 
ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

5.3 การประเมินระหว่าง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    1) ขั้นตอนทักษะ
กระบวนการท างาน 

 
 
-ตรวจใบงานที่ 1 

 
 
-แบบประเมิน 
การท าใบงานที่ 1 

 
 
-ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

    2) ท างานด้วย
กระบวนการกลุ่ม 

ตรวจใบงานที่ 2 

ตรวจใบงานที่ 3 

-แบบประเมิน 
การท าใบงานที่ 2 
-แบบประเมิน 
การท าใบงานที่ 3 

-ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์
-ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

     3) พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพพอใช้ 

ผ่านเกณฑ์ (1) 

     4) คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ 

สังเกตความมีวินัย ความ
รับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และ
มุ่งม่ันการท างาน 

แบบประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพพอใช้ 

ผ่านเกณฑ์ (1) 

5.4 การประเมินหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 เรียนรู้
กระบวนการท างาน 

 
ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการท างาน 
 



 
 

เรื่องท่ี 1 ทักษะกระบวนการท างาน                     เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนและถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า “หากได้รับมอบหมายให้
สร้างช้ินงานเพื่อใช้อ านวยความสะดวกที่บ้าน นักเรียนจะมีกระบวนการท างานอย่างไร” 
 2. สุ่มถามนักเรียน 2-3 คน ให้ร่วมตอบค าถาม ร่วมแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูสรุปเพ่ือเชื่อมโยง
เข้าสู่บทเรียนว่า “การท างานให้ประสบความส าเร็จนอกจากจะมีความรู้แล้ว ยังต้องมีทักษะ
กระบวนการท างานอีกด้วย” 
 
 
 
 1. ครูให้นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมโดยน าแถบประโยค เรื่อง ทักษะกระบวนการท างานติดสลับกัน
บนกระดานหน้าชั้น 
 2. ครูสุ่มนักเรียน 3-4 คน ออกมาสลับแถบป้ายประโยค เรื่อง ทักษะกระบวนการท างาน โดยให้
นักเรียนในห้องร่วมกันแสดงความคิดเป็น จากนั้นครูเฉลยค าตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนของทักษะ
กระบวนการท างานว่า “ทักษะกระบวนการท างานมีขั้นตอน 4 ขั้นตอน โดยเรียงล าดับ ดังนี้ 1.
วิเคราะห์งาน 2.วางแผนการท างาน 3.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน 4.ประเมินผลงาน” 
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
 4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเนื้อหา เรื่อง ทักษะกระบวนการท างานจากหนังสือเรียน 
วิชาการงานอาชีพ ม.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้กระบวนการท างาน และสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต 
 5. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันท าใบงานที่ 1 เรื่อง เรียนรู้กระบวนการท างาน 
 6. ให้แต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน ก่อนน าเสนอ 
 7. ครสูุ่มนักเรียน 1-2 กลุ่ม น าเสนอผลงาน 
 7. ครูถามค าถามเพ่ือทบทวนเนื้อหา “นักเรียนจะน าขั้นตอนของทักษะกระบวนการท างานมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร” 

 
 
  1. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากเกณฑ์และใบงานที่ 1 เรื่อง เรียนรู้กระบวนการท างาน และ
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยสังเกตว่าช่วยกันท างานอย่างเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท างานหรือไม ่

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

ขั้นสรุป 



  2. ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า “การท างานทุกประเภทควรมีกระบวนการท างานและมีการ
วางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงาน เพื่อลดความซับซ้อนในการด าเนินงาน ท าให้การท างานประสบ
ความส าเร็จอย่างมีคุณภาพ” 

 

เรื่องท่ี 2 กระบวนการกลุ่มในการท างาน                                                      เวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 
 1. ครูทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงก่อน  
 2. สุ่มถามนักเรียน 2-3 คน “นักเรียนเคยท างานกลุ่มเรื่องใดมาบ้าง มีวิธีปฏิบัติงานกลุ่ม       
ของนักเรียนอย่างไร เกิดปัญหาและแก้ไขงานนั้นอย่างไร” 
 
 
 
 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) และแบ่งหน้าที่ตามบทบาทของกลุ่ม 
 2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนและก าหนดจุดประสงค์ แบ่งหน้าที่ในการท างาน เพ่ือ
ศึกษาเนื้อหาแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับ เรื่อง กระบวนการกลุ่มในการท างาน จากหนังสือเรียนวิชา การงาน
อาชีพ ชั้น ม. 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้กระบวนการท างาน หรือ อินเทอร์เน็ต โดยมีหัวข้อที่ศึกษา 
ดังนี้ 
  2.1 ความหมายและความส าคัญของกระบวนการกลุ่ม 
  2.2 แนวทางการท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  2.3 ขั้นตอนการท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 3. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันท าใบงานที่ 2 เรื่อง การท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
 4. นักเรียนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งใบงาน 
 5. ครูสุ่มถาม 2-3 กลุ่ม ให้ตอบค าถามเพ่ือทบทวนการท างานตามใบงานที่ 2 
 6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติกิจกรรม ใบงานที่ 3 เรื่อง การวางแผนปลูก
ไม้ประดับ ตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 7. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า “การมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของสมาชิกจะท า
ให้สมาชิกแต่ละคนได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนมาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และท าให้งานมีประสิทธิภาพ” 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 

“นักเรียนชั้น ม.1 กับเพ่ือน 4 คน  ต้องปฏิบัติกิจกรรมการปลูกไม้ประดับไว้ตกแต่งบ้าน” 



 8. นักเรียนร่วมกันวางแผนขั้นตอนการท างานด้วยกระบวนการกลุ่มจากสถานการ์ข้างต้น โดยอาจ
ศึกษาตัวอย่างการเขียนขั้นตอนการท างานด้วยกระบวนการกลุ่มจากหนังสือเรียน หรือสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต  
 
 
 
 

 
 
  1. ครูวัดและประเมินผลนักเรียนจากเกณฑ์และใบงานที่ 2 เรื่อง การท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
ใบงานที่ 3 การวางแผนปลูกไม้ประดับ และการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน โดยสังเกตว่าช่วยกันท างาน
อย่างเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานหรือไม่ 
  2. ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า “การท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความตั้งใจและเสียสละจะเป็น
พื้นฐานที่ดีในการท างานต่อไปในอนาคต” 

7. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 7.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) แถบประโยค 
  2) หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  3) ใบงานที่ 1 เรื่อง เรียนรู้กระบวนการท างาน 

4) ใบงานที่ 2 เรื่อง การท างานด้วยกระบวนการกลุ่ม 
  5) ใบงานที่ 3 เรื่อง การวางแผนปลูกไม้ประดับ 

7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) อินเทอร์เน็ต 
8. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประจ าหน่วย 
 8.1 ด้านความรู้ (K) 
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ขั้นสรุป 
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 8.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
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 8.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
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 8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (C) 
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8.5 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอ่ืน 
............................................................................................................................. ............ 

........................................................................................................................................ .............................

...................................................................................................... ............................................................... 

............................................................................................................................. ........................................ 
 

ลงชื่อ .................................................. ครูผู้สอน 
                        (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส) 
                      ............../...................../............. 



ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
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ลงชื่อ     
             (นางพิชชานันท์ วชิรพงศ์มนัส) 
            ............../...................../............. 
 

 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
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      ลงชื่อ     
       (นางรุ่งรัตน์   แก้วหาญ)  
                  ............../...................../.............  
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
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      ลงชื่อ     
       (นายสนธยา   แก้วหาญ) 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
           ............../...................../............. 
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การนิเทศ ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
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      ลงชื่อ     
       (นายพวงค์วิทย์   เดิมชัยภูมิ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 
                      ............../...................../............. 


