กำหนดกำรสอน (Course Outline)
รหัสวิชา

ง 31101 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (พื้นฐาน)

จานวนหน่วยการเรี ยน

0.5 หน่วยการเรี ยน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 4

ภาคการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1

ปี การศึกษา

2559

รายชื่อผูส้ อน นางสาวเขมจิรา อชิรปรี ชากูล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต
และครอบครัว
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วดั 1. อธิบายวิธีการทางานเพื่อการดารงชีวิต
2. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทกั ษะการทางานร่ วมกัน
3. มีทกั ษะการจัดการในการทางาน
4. มีทกั ษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทางาน
5. มีทกั ษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดารงชีวติ
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสยั ในการทางาน
7. ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชำ ง 31101
หน่ วยที่
เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ
จำนวนคำบ กำรวัดและประเมินผล
1
1. หน้าที่และบทบาทของตนเอง
6
การส่งชิ้นงาน
ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว
โรงเรี ยน และชุมชน
2. การดูแลรักษา ทาความสะอาด
จัด ตกแต่งบ้านและโรงเรี ยน
2
1. การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้า
6
การส่งชิ้นงาน
และเครื่ องแต่งกาย
2. การตัดเย็บเสื้อผ้าและดัดแปลง
เสื้อผ้า
3
1. ธุรกิจ ICT และพาณิ ชย์
6
การส่งชิ้นงาน
อิเล็กทรอนิกส์
2. ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
คะแนนเก็บระหว่างภาค + คะแนนสอบกลางภาค (1 ชัว่ โมง)
คะแนนสอบปลายภาค (1 ชัว่ โมง)
รวมทั้งหมด (20 ชัว่ โมง)

ลงชื่อ......................................................
(นางสาวเขมจิรา อชิรปรี ชากูล)
ครู ผสู้ อน

ชิ้นงำน/ภำระงำน
แบบฝึ กหัด

1. แบบฝึ กหัด
2. ชิ้นงานจากผ้า

1. แบบฝึ กหัด
2. สมุดบันทึกการรับ
จ่ายเงิน
3. รายงาน
80 คะแนน
20 คะแนน

ลงชื่อ...................................................
(นางประทุม เกิ่งไพบูลย์)
ครู ผสู้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนการงานอาชีพและเทคโนโลยี……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................
(นายธนภณ ศรี ทบั ทิม)

-3ความเห็นของวิชาการ......................................................................................................................................
ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ............................................
(วิศิษฐ พชรวโรทัย)
ความเห็นของผูอ้ านวยการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.............................................
(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

กำหนดกำรสอน (Course Outline)
รหัสวิชา

ง 33207 วิชาโครงงานอาชีพ (เพิ่มเติม)

จานวนหน่วยการเรี ยน

1.0 หน่วยการเรี ยน

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 6

ภาคการศึกษา

ภาคเรี ยนที่ 1

ปี การศึกษา

2559

รายชื่อผูส้ อน นางสาวเขมจิรา อชิรปรี ชากูล
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 : 20
มาตรฐานการเรี ยนรู้/ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่ วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสยั ในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการดารงชีวิต
และครอบครัว
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทกั ษะที่จาเป็ น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ผลการเรี ยนรู้

1. บอกความหมายของโครงงาน
2. อธิบายประเภทของโครงงาน
3. มีความเข้าใจในการเลือกเรื่ องที่จะทาโครงงาน
4. สามารถออกแบบการทางานตามโครงงาน
5. ปฏิบตั ิตามโครงงานได้
6. สามารถเขียนรายงานโครงงาน
7. มีความรู้และนาเสนอโครงงานได้
8. ประเมินผลการทาโครงงาน แก้ไขปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาโครงงาน
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ตำรำงกำหนดกำรสอน รำยวิชำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชำ ง 33207
หน่ วยที่
เนือ้ หำ/สำระ/คำสำคัญ
1
1. ความหมายของโครงงาน
2. ประเภทของโครงงาน
2
1. การเลือกเรื่ องที่จะทาโครงงาน
2. การออกแบบการทางาน
3
การลงมือทาโครงงาน

จำนวนคำบ
4

กำรวัดและประเมินผล
ชิ้นงำน/ภำระงำน
การส่งชิ้นงาน
แบบฝึ กหัด

8

การส่งชิ้นงาน

แบบฝึ กหัด

8

การส่งชิ้นงาน

8

การส่งชิ้นงาน

ผลงาน
จากการทาโครงงาน
แบบฝึ กหัด
การเขียนบทคัดย่อ
การเขียนรายงาน
การนาเสนอ
แบบฝึ กหัด

4

การเขียนบทคัดย่อ
การเขียนรายงาน

5
6

การนาเสนอโครงงาน
8
การนาเสนอ
การประเมินผล แก้ไขปัญหา
2
การส่งชิ้นงาน
และเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาโครงงาน
คะแนนเก็บระหว่างภาค + คะแนนสอบกลางภาค (1 ชัว่ โมง) 80 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค (1 ชัว่ โมง) 20 คะแนน
รวมทั้งหมด (40 ชัว่ โมง)
ลงชื่อ...........................................
(นางสาวเขมจิรา อชิรปรี ชากูล)
ครู ผสู้ อน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนการงานอาชีพและเทคโนโลยี……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.............................................
(นายธนภณ ศรี ทบั ทิม)

-3ความเห็นของวิชาการ......................................................................................................................................
ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ............................................
(วิศิษฐ พชรวโรทัย)
ความเห็นของผูอ้ านวยการ

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ
ลงชื่อ.............................................
(นายโพยม จันทร์นอ้ ย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี บุณยานนท์

