
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ขอบข่ายการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว 

รายวิชา การงานอาชีพ 3                                   รหัสวิชา ง32101                               ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

********************************************************** 

 

 

 
 

 

    รายละเอียดของงาน 

    

1. นกัเรียนสามารถใชข้อ้มูลในหนงัสือเรียนวชิาการงานอาชีพ ม.5 หรือสืบคน้ขอ้มูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

2. ใหน้กัเรียนทาํเอกสารใบงานท่ีกาํหนด การตอบคาํถามในใบงานเขียนด้วยลายมือตนเองเท่าน้ัน 

3. ในกรณีใบงานใหติ้ดภาพถ่ายนกัเรียนสามารถปร์ินทภ์าพถ่ายมาติดใบงานได ้

4. เม่ือเสร็จเรียบร้อยแลว้เขียน ช่ือ-นามสกุล ในใบงานทุกใบใหเ้รียบร้อย โดยใชแ้ม็กแยบ็มุมบนซา้ยของ                 

ใบงานพร้อมนาํส่งตามเวลาที่กาํหนด 

 

   เกณฑ์การพิจารณาให้ผ่านซ่อมเสริม 

1. ปฏิบติัไดต้ามรายละเอียดที่แจง้ไวด้า้นบน 

2. ทาํใบงานไดต้ามเกณฑท์ีก่าํหนด 

   ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 

1. โทร.0818278046  (ติดต่อเฉพาะในเวลาทาํการของโรงเรียนเท่านั้น) 

2. Line ID 0818278046 

3. E-mail : chansang8046@gmail.com 

 

                                                                                          ลงช่ือ มิสสุพดัชา  ชนัแสง  ครูผูส้อน 

 

         ผลการพจิารณาของหวัหนา้กลุ่มสาระฯ   

                                   อนุมติั 

 

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

       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

mailto:chansang8046@gmail.com
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โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี 
 

เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพ 3                       ภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5           ครูผูส้อน: มิสสุพดัชา  ชนัแสง 

ช่ือ - นามสกุล......................................................................................................ชั้น ม.5/..............เลขที่.................. 

***************************************************************************************** 

ใบงานสร้างประสบการณ์ในอาชีพ 

 
ข้ันตอนการปฏบิัตงิาน 

1. ให้นกัเรียนปฏิบติัตามทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

2. นกัเรียนเลือกอาชีพท่ีตนเองถนดัและสนใจมา 1 อาชีพ 

3. นกัเรียนวิเคราะห์เพ่ือนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการและเหตุผล ลกัษณะของธุรกิจ ทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม 

คุณลกัษณะท่ีดีของผูป้ระกอบธุรกิจ เงินลงทุน ในอาชีพท่ีกลุ่มตนเองเลือก 

4. นาํเสนอขอ้มูลพร้อมรูปภาพประกอบดา้นหลงัใบงาน  

 

เกณฑ์คะแนน 

 ความถูกตอ้ง  3 คะแนน   การตรงต่อเวลา  1 คะแนน 

 การคน้ควา้  3 คะแนน   ภาพ / สวยงาม  3 คะแนน  

 

ผู้เรียนประเมินตนเอง 

 3 2 1 0 

 

ความถูกต้อง 

นาํเสนอขอ้มูล มีราย 

ละเอียด ครบทุก

หัวขอ้ตามที่กาํหนด 

นาํเสนอขอ้มูล มีราย 

ละเอียด ไม่ครบหัวขอ้

ตามที่กาํหนด 

นาํเสนอขอ้มูล ไม่มี

รายละเอียดตามหัวขอ้

ที่กาํหนด 

 

ไม่ไดน้าํเสนอขอ้มูล

ตามที่กาํหนด 

 

การค้นคว้า 

 

ขอ้มูลครบ ถูกตอ้ง 

 

ขอ้มูลครบ ถูกตอ้ง

บางส่วน 

 

ขอ้มูลไม่ครบ ถูกตอ้ง

บางส่วน 

 

ขอ้มูลไม่ครบ 

ไม่ถูกตอ้ง 
 

ภาพ / สวยงาม 
ภาพครบ มีความ

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

ภาพไม่ครบ มีความ

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

ภาพไม่ครบและไม่

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

 

ไม่มีภาพ 

การตรงต่อเวลา - - ส่งงานตามกาํหนด ส่งงานชา้กวา่ท่ี

กาํหนด 
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ตวัอย่างการนําเสนอข้อมูลเกีย่วกบักจิกรรมอาชีพ 
 

ธุรกิจร้านอาหารตามส่ังเดลิเวอร่ี 

หลักการและเหตุผล  วธีิการดาํเนินชีวติของคนเราในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งเร่งรีบ ไม่มีเวลาในการประกอบอาหาร

รับประทานเอง เพราะส่วนใหญ่จะทาํงานนอกบา้น ออกจากบา้นแต่เชา้และกลบัถึงบา้นคํ่า ธุรกิจอาหารตามสัง่เด

ลิเวอร่ีจึงเขา้มามีบทบาทสนองตอบต่อวถีิการดาํเนินชีวติ โดยช่วยอาํนวยความสะดวกในดา้นบริการอาหารม้ือเชา้ 

กลางวนัและเยน็ ตามความตอ้งการของผูส้ัง่ 

ลักษณะของธุรกิจ บริการขายส่ง ขายปลีก อาหารจานด่วน อาหารกล่อง อาหารป่ินโตและรับจดังานเล้ียงในงาน

ต่างๆ ทาํอาหารสาํหรับทาํบุญตกับาตรตามแต่ผูว้า่จา้งตอ้งการ ตลอดจนบริการสัง่อาหารและส่งฟรีตลอด 24 

ชัว่โมง 

ทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม  ควรอยูใ่กลแ้หล่งชุมชน เช่น ตลาด สถานศึกษา อาคารสาํนกังาน ท่ีพกัอาศยั 

คุณลักษณะที่ดีของผู้ประกอบธุรกิจ  มีนิสยัรักการทาํอาหาร มีความรู้ในการจดัเล้ียงรูปแบบต่างๆ มีมนุษยส์มัพนัธ์

ดี ซ่ือสตัยต่์อลูกคา้ ทาํงานตรงเวลาที่นดัหมายและมีความเตม็ใจในการใหบ้ริการ 

เงินลงทุน  ประมาณ 150,000.00 บาท  
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โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

เอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้วชิาการงานอาชีพ 3                                     ภาคเรียนที่ 1/2564 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5                                                                                      ครูผูส้อน : มิสสุพดัชา ชนัแสง 

ช่ือ-สกุล.........................................................................................................................ชั้น ม.5/.......... เลขที่......... 

***************************************************************************************************** 

ใบงานอาชีพ 

คาํช้ีแจงการปฏิบัติงาน 

1. ให้นกัเรียนศึกษาการวิเคราะห์ SWOT 

2. ให้นาํหลกัการวเิคราะห์ SWOT มาพิจารณาตนเองว่ามีความเหมาะสมกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

3. นาํเสนอขอ้มูลตามหัวขอ้ท่ีกาํหนดดา้นหลงัใบงานพร้อมรูปภาพประกอบ 

- การตั้งเป้าหมาย 

- วิเคราะห์จุดแข็ง 

- วิเคราะห์จุดอ่อน 

- วิเคราะห์โอกาส 

- วิเคราะห์อุปสรรค 

- การประเมิน 

 

เกณฑ์คะแนน 

  ความถูกตอ้ง 3 คะแนน  การตรงต่อเวลา  1  คะแนน 

  การคน้ควา้ 3 คะแนน  ภาพ / สวยงาม  3 คะแนน       

............................…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้เรียนประเมนิตนเอง 

 3 2 1 0 

 

ความถูกต้อง 

นาํเสนอขอ้มูล มีราย 

ละเอียด ครบทุกหัวขอ้

ตามที่กาํหนด 

นาํเสนอขอ้มูล มีราย 

ละเอียด ไม่ครบหัวขอ้

ตามที่กาํหนด 

นาํเสนอขอ้มูล ไม่มี

รายละเอียดตามหัวขอ้ที่

กาํหนด 

 

ไม่ไดน้าํเสนอขอ้มูล

ตามที่กาํหนด 

 

การค้นคว้า 

 

ขอ้มูลครบ ถูกตอ้ง 

 

ขอ้มูลครบ ถูกตอ้ง

บางส่วน 

 

ขอ้มูลไม่ครบ ถูกตอ้ง

บางส่วน 

 

ขอ้มูลไม่ครบ 

ไม่ถูกตอ้ง 
 

ภาพ / สวยงาม 
ภาพครบ มีความ

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

ภาพไม่ครบ มีความ

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

ภาพไม่ครบและไม่

เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 

 

ไม่มีภาพ 

การตรงต่อเวลา - - ส่งงานตามกาํหนด ส่งงานชา้กวา่ที่กาํหนด 
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