
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยที ่4 
ข้อมูลอาชีพ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
หัวข้อเรื่อง 

 1. ข้อมูลอาชีพในระบบ 
 2. ข้อมูลอาชีพอิสระ 
 3. กลุ่มอาชีพใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้เ           สิ่งส าคัญในการประกอบอาชีพ คือต้องพิจารณาว่าจะประกอบอาชีพอะไร โอกาสและความส าเร็จมีความ

มากน้อยเพียงไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงประสบความส าเร็จ ดังนั้นจะต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทุน
และการจัดการของอาชีพต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ข้อมูลในระบบ ละข้อมูลอิสระ รวมทั้งกลุ่มอาชีพใหม่
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษา 
สมรรถนะอาชีพประจ าหน่วย (สิ่งที่ต้องการให้เกดิการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  คุณธรรม เข้าด้วยกัน) 
               1. ประยุกต์การใช้ข้อมูลอาชีพ และ อาชีพอิสระได้ประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้ 

 จุดประสงค์ทั่วไป / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง      
  (ด้านความรู้)   

            1.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบ 
                 (ด้านทักษะ) 
            2.  เพ่ือให้มีทักษะการจัดเก็บข้อมูลในระบบอุตสาหกรรมได้ 
            (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
            3.  เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนประกอบอาชีพ ได้ตรงตามสมาคมอาเซียนและสร้างมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับอนาคตในอาเซียนได้กับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
คุณลักษณะ3D  
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

          (ด้านความรู้) 
               1. อธิบายอาชีพในระบบของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 
         (ด้านทักษะ) 
                2.  จ าแนกข้อมูลอาชีพในระบบได้อย่างถูกต้อง 
                3.  ประยุกต์การใช้ข้อมูลอาชีพอิสระได้อย่างถูกต้อง 
         (ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D) 
                4.   ใช้ความรู้และประยุกต์ใช้กลุ่มอาชีพใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกต้องลด
ค่าใช้จ่ายและคุ้มค่ากับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D 
การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะ 3D 
• หลักความพอประมาณ 

1.   เลือกอาชีพในการจัดเก็บข้อมูลของระบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมในอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 
2.   เข้าใจจัดเก็บข้อมูลในระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม อาชีพในอาเซียนได้อย่างถูกต้อง 

• หลักความมีเหตุผล 
1.   เลือกวิธีจัดเก็บข้อมูลในระบบมาตรฐานอุสาหกรรมในอาเซียนได้ 
2.   วิเคราะห์ข้อมูลกับการจัดเก็บข้อมูลในระบบเข้าสู้อาเซียนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม       
3.   บอกอาชีพที่จะเปิดเสรีของทุกประเทศในอาเซียน 
4.   กล้าแสดงความคิดอย่างมีเหตุผลในการตอบค าถาม  

• หลักความมีภมูิคุ้มกัน 
1.  มีทักษะในการใช้ข้อมูลมาตรฐานอาชีพและการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 
2.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเปิดอาชีพเสรีในสมาคมอาเซียน 
3.  ใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลในระบบตามมาตรฐานอาชีพกับอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะ
ยาว 
4.  มีความรอบคอบในการวิเคราะห์การศึกษาไทยกับการเข้าสู้อาเซียนได้เป็นอย่างดี 
5.  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆใหอ้ยู่ในระดับพอเพียงหรอืตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ดังนี ้
 

• เงื่อนไขความรู ้
1. มีความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดเก็บข้อมูลในระบบอาชีพในอาเซียนได้อย่างถูกต้อง(ความสนใจใฝ่รู้   

ความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
2.   มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดเก็บข้อมูลในระบบอาชีพทีจ่ะเปิดเสรีในอาเซียน  
3.   ใช้มาตรฐานอาชีพอาเซียนได้ดี 
 

• เงื่อนไขคุณธรรม 
1.  ใช้ข้อมูลของการจัดเก็บในระบบมาใช้ในอนาคตของไทยในอาเซียนกับการท างานในระยะยาว 
2.  เลือกข้อมูลอาชีพที่ถูกต้องสอดคล้องกับการเปิดเสรีในอาเซียนถูกต้องตามมาตรฐานอย่างคุ้มค่า 
ประหยัดเวลาทันต่อสมาคมอาเซียน  (ความประหยัด) 
3.  ใช้หลักประกอบอาชีพตรงตามมาตรฐานอาชีพสมาคมอาเซียน (ความซื่อสัตย์   สุจริต) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

•  ด้านความรู้ / บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

                1.   ข้อมูลพื้นฐานอาชีพ (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 1) 
         สิ่งส าคัญในการประกอบวิชาชีพ คือ ต้องพิจารณาว่าประกอบอาชีพอะไร โอกาสและความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงประสบผลส าเร็จ ดังนั้นจะต้องค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ทุนและการ
จัดการของอาชีพต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ ข้องมูลอาชีพในระบบและข้อมูลอาชีพอิสระ รวมทั้งกลุ่มอาชีพ
ใหม่ตามนโยบาย  

•  ด้านทักษะ/ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
2 อาชีพในประเทศไทย แบ่งออกได้ 4 ประเภท(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมข้อที่ 2)  

1. ข้อมูลอาชีพในระบบตามความสนใจ 
2. ข้อมูลอาชีพในระบบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
3. ข้อมูลอาชีพตามบุคลิกภาพ 
4. ข้อมูลอาชีพในระบบประเภทอุตสาหกรรม  

 
ข้อมูลอาชีพในระบบตามความสนใจ  

1.การดนตรี ศิลปะ 
2.การบริหารการเงิน 
3 กฎหมาย 
4.ช่วยเหลือผู้อื่น 
5.การศึกษาเชิงสังคม 

         ข้อมูลอาชีพในระบบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
1.ช่างก่อสร้าง 
2.ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 
3.ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ 
4.ช่างเครื่องกล 
5.ช่างอุตสาหกรรม 

          6.ภาคบริการ 
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ใบรายละเอียดการสอน 
      วิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ     รหัสวิชา  2001 – 1001 
                             หน่วยที ่ 4       ช่ือหน่วย ข้อมูลอาชีพ   ผู้สอน  นายมนูญ     วินทะไชย  
     ======================================================================================= 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
           บุคลิกภาพ   คือ 
      ลักษณะส่วนรวมของบุคคล ประกอบด้วยสิ่งที่ปรากฏทางร่างการ นิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม
รวมของบุคคลนั้น รวมอยู่ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืนในตัวบุคคลนั้น รวมถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่สนใจและไม่
สนใจ เป้าหมายต่างๆในชีวิตของความสามารถด้านต่างๆ  
          ข้อมูลอาชีพตามบุคลิกภาพ 

1.บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริง 
2.บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ จินตนาการ     3.บุคลิกภาพแบบชอบสมาคาสังคมกับบุคลอื่น 
4.บุคลิกภาพแบบใฝ่เรียนรู้     5.บุคลิกภาพแบบกล้าคิด  กล้าท า 

          6.บุคลิกภาพแบบท าตามระเบียบแบบแผน 
          กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ 

1. อาชีพผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย 
2. อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร 
3. อาชีพผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร) 
4. อาชีพวิศวกรอาหาร 
5. อาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อม  วิศวกรประปา  วิศวกรบ าบัดน้ าเสีย 
6. อาชีพนักสัตวบาล 
7. อาชีพผู้ขยายพันธุ์พืช   นักขยายพันพืชธุ์  
8. อาชีพเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม 
9. อาชีพผู้ช่วยนักวิจัยตลาด 
10. อาชีพเจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง  
11. อาชีพนักรังสีประยุกต์ 
12. อาชีพนักอุตสาหกรรมการเกษตร 

           13. อาชีพช่างแกะสลักน้ าแข็ง 

•  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  / บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะ  3D  

            4.   ใช้ความรู้และประยุกต์ใช้กลุ่มอาชีพใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ถูกต้องลดค่าใช้จ่าย
และคุ้มค่ากับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D   
 (จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4) 
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1. จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม (นักศึกษาสามารถ....)    
                      (ด้านความรู)้ 
                                 1. อธิบายอาชีพในระบบของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 

          (ด้านทักษะ) 
                                 2.  จ าแนกข้อมูลอาชีพในระบบได้อย่างถูกต้อง 
                                 3.  ประยุกต์การใช้ข้อมูลอาชีพอิสระไดอ้ย่างถูกต้อง 
                   (ด้านคุณธรรม จรยิธรรม/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงและคณุลักษณะ3D) 
                                  4.   ใช้ความรู้และประยุกต์ใช้กลุ่มอาชีพใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการได้ถูกต้องลด
ค่าใช้จ่ายและคุม้ค่ากับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณุลักษณะ3D   
2.  การน าเข้าสู่บทเรียน   (อุปกรณ์ช่วยสอน) 
          -    สื่อ powerpoint , เครื่องฉายโปรเจทเตอร์ , หนังสือเรียน วิชาความรู้เกีย่วกับงานอาชีพ      
3. ปฏิบัติการ         

เวลา   -   นาท ี 5 30 5 45 10 5 หมายเหต ุ
จุดประสงค์             

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน             
ขั้นบอกกลา่ว บรรยาย             

ถาม-ตอบ             
ศึกษาด้วยตนเอง             
สรุป             

ขั้นบรรยาย แบบสาธิต             
แบบฝึกหัด             

       ขั้นส าเร็จ             
ระดับกิจกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา 

สูง             
ปานกลาง             
ต่ า             

 
 
 
 

อุปกรณ์ช่วยสอน 

เครื่องฉายโปรเจทเตอร์             
ใบความรู ้             
ใบบอกกลา่ว             
ใบงาน             
ใบทดสอบ             
ต ารา             
ของจริง,ตัวอย่าง             
อุปกรณ์การทดลอง             
เครื่องมือเครื่องจักร             
วัสดุฝึก             

 

ใบกิจกรรมการเรียนการสอน 
วิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ     รหัสวิชา  2001 – 1001                                                   

หน่วยที่   4    ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ  ระดับ  ปวช 
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ล าดับขั้นการสอน การเรียนการสอน 
รายการสื่อ, 

อุปกรณ์
,เครื่องมือ 

1. ขั้นสนใจ
ปัญหา 

(Motivation) 
 

 
 
2.  ขั้นศึกษา

ข้อมูล 
 (Information) 

 
 
 
3. ขั้นพยายาม 

(Application) 
 
 
 
4. ขั้นส าเร็จผล 

(Progress) 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน 
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 4  ข้อมูลอาชีพ  และ การให้ความ
ร่วมมือของนักศึกษาในการท ากิจกรรม 
3.  ครูเล่าถึงอาชีพทั่วไปที่ท าในประเทศ    
4.  ครูถามนักเรียนถึงอาชีพหลักของประเทศไทยได้แก่อะไรบ้าง    
5. ผู้เรียนมีการตอบค าถามการอิสระ(Democracy ด้านประชาธิปไตย:3D)  
6.  ให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในหน่วยการเรียนที่ 4 ข้อมูลอาชีพ   
7.  ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาในหน่วยที่  4 ตามจุดประสงค์การการเรียนรู้เชิง
พฤติกรรม 
8.  ผู้เรียนฟังครูค าบรรยายตามเนื้อหาในสไลด์สื่อการเรียน 
9.  ผู้เรียนคิดตามและท าความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูลอาชีพ   
10.  จัดแบ่งกลุ่มให้ท าใบงานที่ 4  เรื่องข้อมูลอาชีพ   
11.   ผู้เรียนร่วนกันท าใบงานในชั้นเรียน 
12.  ครูอธิบายหลักการการจัดเก็บข้อมูลอาชีพ  ในกลุม่อาเซียน    
13.  ผู้เรียนมีการถาม –ตอบภายในกลุ่มอย่างอิสระ 
14.  ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในหน่วยที่ 4 ข้อมูลอาชีพ   
15.  ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นมีการตอบค าถามการอิสระ 
16  ครูสรุปจากที่นักศึกษาน าเสนอข้อมูลพร้อมทั้งอธิบายเพ่ิมเติม และสรุปเนื้อหา
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ตามหัวข้อสาระส าคัญพร้อมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษา
เอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ
ฝึกการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   (ส่งผลท าให้ห่างไกล
จากยาเสพติดอย่างแท้จริง  Drug-Free  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด : 3D  
17.  ให้แต่ละคนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
18.  ตรวจแบบทดสอบ 
 

 
- เครื่องฉายโป
รเจทเตอร์ 
-  หนังสือเรียน
วิชา ความรู้
เกี่ยวกับงาน
อาชีพ      
- .ใบงาน 
-  ใบทดสอบ 
 
 
 
 
 

 

 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
การบูรณาการกับคุณลักษณะ 3 D แก่ผู้เรียน 
 
 



 

 

 
 

ด้านประชาธิปไตย (Democracy) 
 1.  การท าใบงานร่วมกันโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
  2.  การให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 
           3. การยกมือในการถาม-ตอบค าถาม 
 
 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) 
        1.  มีความตรงต่อเวลาในการเรียน (ความรับผิดชอบ) 
       2.  เลือกใช้ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม อย่างรอบคอบ และประหยัดเวลาในการใช้
งาน(ความประหยัด) 
    3.   มีความเพียรพยายามใฝ่เรียนรู้ในการเรียน (ความ ขยัน ความอดทน)  
       4. ให้ความร่วมมือและความสามัคคีกับการท ากิจกรรมของส่วนรวม  
 
 
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด(Drug - Free)  
 ปลูกฝังให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ดูหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และฝึกการคิดวิเคราะห์ส่งเสริมให้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   (สง่ผลท าให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแท้จริง  Drug-Free  ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยา
เสพติด : 3D  
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
งานที่มอบหมายหรือกจิกรรมการวัดผลและประเมินผล 
 

 ก่อนเรียน 
             1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน สื่อการเรียนการสอนตามที่อาจารย์ผู้สอนและบทเรียนก าหนด   
             2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องมาตรฐานอุสาหกรรม 
             3. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนของหน่วยเรียนที่ 4     

 ขณะเรียน 
2. จากการจดบันทึกการบรรยายและตามสื่อการเรียนการสอน  
3. จากการถาม – ตอบค าถาม 
4.   ร่วมกันสรุปเนื้อหา มาตรฐานอุตสาหกรรม 
5. การท าใบงานหน่วยที่  4  เรื่องข้อมูลอาชีพ 

 
 

 หลังเรียน 
             1.  ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
             2.  ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ความส าเร็จของผู้เรียน 

1.   ใบงานหน่วยที่  4  เรื่องข้อมูลอาชีพ 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
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ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ 
 1.  หนังสือเรียนวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ (ใช้ประกอบการเรียนการสอนจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมข้อที่ 1-5) 
             2.   แบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นเตรียม ข้อ 1 
             3.   แบบทดสอบหลังเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นส าเร็จ ข้อ 4 
             4.  แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  ใช้ประกอบการสอนขั้นสรุป  ข้อ 4 
             5. แบบเฉลยทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ใช้ประกอบในขั้นเตรียมและ
ขั้นสรุป 
             6. แบบประเมินผลงานตามใบงาน  ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน  ข้อ 2  
             7. แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  ใช้ประกอบการสอนขั้นการเรียนการสอน ข้อ 2 
 
 สื่อโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
 

                         -- 
         
 
 
สื่อของจริง 
 
                          _ 
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
แหล่งการเรียนรู ้
    
     ในสถานศึกษา 

1. ห้องสมุด ตึกวิทยบริการ  ในหนังสือวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ศึกษาหาข้อมูลทาง Internet 

 
    นอกสถานศึกษา 

1. การเก็บข้อมูลอาชีพ ในพ้ืนที่  

2. ประกอบอาชีพอิสระ 
การบูรณาการ/ความสมัพันธ์กับวิชาอื่น 
 

            1.  บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ    
            2.  บูรณาการกับวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 
            3.  บูรณาการกับวิชาธุรกิจและเจ้าของประกอบการ 
            4.   บูรณาการกับวิชาวิถีธรรมวิถีไทย   ด้านการพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบัติ

ตนทางสังคมด้านการเตรียมความพร้อม  ความรับผิดชอบ และความสนใจใฝ่รู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
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ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 
ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

       ก่อนเรียน. 
                     ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
            ขณะเรียน 

1. แบบประเมินการท างานเป็นกลุ่ม 
2. สังเกตการท างานกลุ่มในการท าใบงาน 

     
 
            หลังเรียน 

1. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
2. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 
 
ผลงาน/ชิ้นงาน/ผลส าเร็จของผู้เรียน  
          
                   ตรวจผลงาน ใบงานที่ 4 เรื่องข้อมูลอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 
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ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
รายละเอียดการประเมนิผลการเรียนรู ้

(จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 - 5) 
การวัดและประเมินผล 
1. การวัดผล  วัดผลโดยวิธีการดังนี้ 

1.1 แบบฝึกหัดปรนัย  1   ตอน  ตอนละ  5  คะแนน  รวม  5  คะแนน 
1.2 การท าใบงาเป็นกลุ่ม  5  คะแนน (การเตรียมตัว  2 คะแนน,รูปแบบการน าเสนอ  3 คะแนน) 
1.3 แบบวัดบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม รอยขีด( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

2.  การประเมินผล การประเมินโดยถือเกณฑ์ 
เกณฑ์ ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
       คะแนนระหว่าง  0 -7  คะแนน    อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (1) 
       คะแนนระหว่าง  8 – 10 คะแนน อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (2) 
       คะแนนระหว่าง  11 – 15 คะแนน อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (3) 
       คะแนนระหว่าง  16 – 20 คะแนน อยู่ระดับต้องปรับปรุงแก้ไข  (4) 
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มจากการทดสอบก่อนเรียน ( คะแนนเต็ม  10 คะแนน) 
       คะแนนระหว่าง  0 -2  คะแนน  จัดเป็นกลุ่มอ่อน 
       คะแนนระหว่าง  3 – 4  คะแนน  จัดเป็นกลุ่มปานกลาง 
       คะแนนระหว่าง   5 – 10    คะแนน  จัดเป็นกลุ่มเก่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
รายละเอียดการประเมนิผลการเรียนรู ้

       จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 1 อธิบายอาชีพในระบบของประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง 
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1. วิธีการประเมิน                   :     ทดสอบ                   

2. เครื่องมือ                          :      แบบฝึกหัด    อัตนัย    3  ข้อๆละ  1  คะแนน         

1.  เกณฑ์การให้คะแนน           :       อธิบายอาชีพในระบบของประเทศไทยได้  3  คะแนน    

3. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน       :       ผ่านระดับร้อยละ  80   
         จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 2  จ าแนกข้อมูลอาชีพในระบบได้อย่างถูกต้อง 
    1. วิธีการประเมิน                     :   ทดสอบ             

    2.เครื่องมือ                             :   แบบฝึกหัด       อัตนัย      3  ข้อๆละ  1  คะแนน                 

    3. เกณฑ์การให้คะแนน             :  จ าแนกข้อมูลอาชีพในระบบได้อย่างถูกต้องได้ 3  คะแนน    

    4. เกณฑ์การตัดสินการผ่าน          :   ผ่านระดับร้อยละ  80   
          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ข้อที่ 3. ประยุกต์การใช้ข้อมูลอาชีพอิสระได้อย่างถูกต้อง 

1. วิธีการประเมิน                :   ทดสอบ             

2. เครื่องมือ                          :    แบบฝึกหัด       อัตนัย  3  ข้อๆละ  1  คะแนน                            

3.  เกณฑ์การให้คะแนน            :  ประยุกต์การใช้ข้อมูลอาชีพอิสระได้อย่างถูกต้องได้ 3  คะแนน     

4.  เกณฑ์การตัดสินการผ่าน            :   ผ่านระดับร้อยละ  80    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  

ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
รายละเอียดการประเมนิผลการเรียนรู ้
          
 

        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  4.   ใช้ความรู้และประยุกต์ใช้กลุ่มอาชีพใหม่ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการได้ถูกต้องลดค่าใช้จ่ายและคุ้มค่ากับการท างานในระยะยาวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และคุณลักษณะ3D   
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1. แบบวัดบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณลักษณะ3D  รอยขีด 
( / ) ละ  1  คะแนนสะสมปลายภาค  30  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
ใบงานที่ 1 

ข้อมูลอาชีพในระบบ 
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......................................................... ............................................................................................................................
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 แผนการสอน/การเรียนรู้ภาคทฤษฎี หน่วยที ่ 4  

ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
ใบงานที่ 2 

ข้อมูลอาชีพอิสระ 
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 บันทึกหลังการสอน หน่วยที ่ 4  
ชื่อวิชา  ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ  สอนสัปดาห์ที ่9-11 
ชื่อหน่วย  ข้อมูลอาชีพ คาบรวม 6 

ชื่อเรื่อง.  ข้อมูลอาชีพ จ านวนคาบ 6 
 

1.  ผลการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ปัญหาที่พบ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  การแก้ไขปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  เรื่องที่น าไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
       
 
         
 …………………………..               ………………….................                   .............................................        
(  นางอารีรัตน์  เสียงเพราะ)         (                             )                 (                               ) 
         ผู้สอน                        หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                                                               
  


