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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 วิสัยทัศน์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่เน้นกระบวนการท างานการจัดการ
อย่างเป็นระบบ และสามารถแก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในครอบครัวและสังคม และเพ่ือการประกอบ
อาชีพ การเรียนรู้ในกลุ่มนี้เกิดจากการบูรณาการความรู้  ทักษะ และความดีที่หลอมรวมกันจนก่อเกิดเป็น
คุณลักษณะของผู้เรียนทั้งด้านคุณภาพและศีลธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 

ภารกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เป้าหมาย 
1. เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการท างานไปใช้ โดยสามารถท างานอย่างเป็นระบบแก้ปัญหา

เป็น และมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3. เพ่ือน าความรู้ ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ฝึกปฏิบัติและมีเจตคติที่ ดีต่องานอาชีพ 
5. เพ่ือให้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างดี  มีความสุข  ก่อเกิดความสามัคคี 

ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจ มีทักษะพนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถน าความรู้ เก่ียวกับการ
ด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทย
และสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้ เรียนแบบองค์รวม เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการท างาน เห็นทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีสาระส าคัญดังนี้ 

 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน ช่วยเหลือตนเองและ
ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เพียงพอ ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจ
และภูมิใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามรถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง 
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 การออกแบบและเทคโนโลยี เป็ นสาร ะเ ก่ีย วกับการ พัฒนา ความสา มา รถของมนุษย์อย่า ง
สร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นสาระเก่ียวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การอาชีพเป็นสาระเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมและ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
  

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระท่ี 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 2  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้  หรือวิธีการ 

ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคมสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การ

สื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม  
สาระท่ี 4  การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

คุณภาพผู้เรียน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 เข้าใจกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยรักการท างานที่เสียสละ มีคุณธรรม 
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และถูกต้อง มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

 เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
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โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 
เลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

 เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีแก้ปัญหา หรือ
การท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือ
โครงงานจากจินตนาการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน  

 เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดี และเห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพ วิธีการ
หางานท า คุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการมีงานท า วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ า เป็นส าหรับ
การประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง
กับความรู้  ความถนัด  และความสนใจ 
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โครงสร้างอัตราเวลาเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ล าดับท่ี ระดับชั้น เวลาเรียน/ปี 
(ชั่วโมง) 

1 มัธยมศึกษาปีที่  1 40 
2 มัธยมศึกษาปีที่  2 40 
3 มัธยมศึกษาปีที่  3 80 

 
จ านวนชั่วโมงเฉล่ียต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน และเพ่ิมเติม 
ล าดับท่ี ระดับชั้น เวลาเรียน/สัปดาห์ 

(ชั่วโมง)วิชาพ้ืนฐาน 
เวลาเรียน/ปี 

(ชั่วโมง) 
1 มัธยมศึกษาปีที่  1  40 
2 มัธยมศึกษาปีที่  2  40 
3 มัธยมศึกษาปีที่  3  80 

 
โครงสร้างรหัสวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ล าดับท่ี ระดับชั้น รหัสวิชา เวลาเรียน 
ชั่วโมง/หน่วยกิต 

1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21101 20 (0.5นก.) 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 21102 20 (0.5นก.) 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 22101 20 (0.5นก.) 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 22102 20 (0.5นก.) 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 23101 40 (1นก.) 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 23102 40 (1นก.) 
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เพ่ิมเติม 
คอมพิวเตอร์ 1 

 
ง 21201 

 
40 (1นก.) 

8 คอมพิวเตอร์ 2 ง 21202 40 (1นก.) 
9 คอมพิวเตอร์ 3  ง 22201 40 (1นก.) 
10 คอมพิวเตอร์ 4 ง 22202 40 (1นก.) 
11 คอมพิวเตอร์ 5 ง 23201 40 (1นก.) 
12 คอมพิวเตอร์ 6 ง 23202 40 (1นก.) 
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ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระท่ี 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน  ง1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะ

กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ด ารงชีวิตและครอบครัว 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1.วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตาม

กระบวนการท างาน 
2.ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วย
ความเสียสละ 
3.ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่าง มี
เหตุผล 

 ขั้นตอนการท างาน เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตาม
ทักษะกระบวนการท างาน 
โดยท าตามล าดับขั้นตอน ที่วางแผนไว้เช่น 
- การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างาน

บ้าน 
- การจัดและตกแต่งห้อง   

 กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการท างานตามขั้นตอน คือ การ
เลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน
ตามความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผล 
และปรับปรุงงาน เช่น 
- การเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการอาหาร 
- การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

 ความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน 
 การแก้ปัญหาในการท างานเพ่ือให้เกิดความคิดหาวิธีการ

แก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น 
- การจัดสวนในภาชนะ 

การซ่อมแซมอุปกรณ์ และเครื่องมือ /เครื่องใช้ 
ม.2 1.ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ เพ่ือ

พัฒนาการท างาน 
2.ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
3.มีจิตส านึกในการท างานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่าง 
ประหยัดและคุ้มค่า 

 ทักษะการแสวงหาความรู้ ประกอบ ด้วย การศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจ และบันทึกเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาการท างาน เช่น 
- การจัดและตกแต่งบ้าน 
- การดูแลและจัดตกแต่งสวน 
- การจัดการผลผลิต 
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                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.2 
(ต่อ) 

 •ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการท างานมีขั้นตอน คือ 
การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือก และประเมิน 
ทางเลือก เช่น 

- การเตรียมประกอบ  จัด  ตกแต่ง  และบริการ
เครื่องด่ืม 

- การเลี้ยงสัตว์ 
- การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากวัสดุใน

โรงเรียนหรือท้องถิ่น 
- การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ 

• การมีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
เป็นคุณธรรมในการท างาน 

ม.3 1.  อภิปรายขั้นตอนในการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
2.  ใช้ทักษะการท างานร่วมกันอย่าง มี
คุณธรรม 
3.อภิปรายการท างานโดยใช้ทักษะการ
จั ด กา ร เ พ่ื อก า ร ป ระ หยั ด พลั ง ง า น
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

• ขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการปฏิบัติตาม
กระบวนการท างานโดยการท าตามล าดับขั้นตอน  มี
ความสามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น 

- การซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต 
- การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน 

• ทักษะการท างานร่วมกันเป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถ
ท างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมีคุณธรรม 
เช่น 

- การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทส ารับ 
- การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 

• ทักษะการจัดการ  เป็นการจัดระบบงานและระบบคน  
เพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

- ธุรกิจประเภทต่าง ๆ 
- การขยายพันธุ์พืช 
- การติดต้ังและประกอบผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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สาระท่ี  2  การออกแบบและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน  ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต 
สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

  
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 - - 
ม.2 - - 
ม.3 1.อธิบายระดับของเทคโนโลยี 

2.สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ
ฉาย เพ่ือน าไปสู่การสร้างเป็นต้นแบบและ
แบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้หรือ
ถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและการรายงานผล 

 ระดับของเทคโนโลยี แบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับพ้ืนบ้าน หรือพ้ืนฐาน ระดับกลางและระดับสูง 

 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนท างาน 
อย่างเป็นระบบ สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย 

 ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน
ประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาด
และหน่วยวัด เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงาน 

การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่
เก่ี ยวข้อ งอ่ืนอีก เช่ น กล ไก และการควบคุมไฟฟ้า -
อิเล็กทรอนิกส์ 
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สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

                         การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
คุณธรรม  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 - - 
ม.2 - - 
ม.3 1.อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2.เขียนโปรแกรมภาษาพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
3.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
 
 
4.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรอืงานที่ท าในชีวิตประจ าวัน 
ตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึก
และความรับผิดชอบ 
 

 หลักการท าโครงงาน เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจาก
การศึกษาค้นคว้า ด าเนินการพัฒนาตามความสนใจ และ
ความถนัด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
- แนวคิดและหลักการโปรแกรมโครงสร้างโปรแกรม 

ตัวแปรการล าดับค าสั่ง การตรวจสอบเง่ือนไข การ
ควบคุมโปรแกรม ค าสั่งแสดงผล และรับข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ 

    -การเขียนสคริปต์ เช่น จาวาสคริปต์แฟลช 
 การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน 
 การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิตอล มาช่วยในการ

น าเสนองาน 

•  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสรา้งงานตามหลักการท าโครงงาน 
โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่
คัดลอกผลงานผู้อ่ืน ใช้ค าสุภาพ และไม่สร้างความเสียหาย
ต่อผู้อ่ืน 
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สาระท่ี 4  การอาชีพ   
มาตรฐาน ง 4. 1 เข้าใจ มีทักษะที่จ าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ม.1 1.อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

2.มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
3.เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ 

 แนวทางการเลือกอาชีพ 
- กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

 เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต 

 ความส าคัญของการสร้างอาชีพ 
- การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น 

การเตรียมความพร้อม 
ม.2 1.อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์ 

อาชีพ 
2.ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
3.มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ 
 

 การจัดประสบการณ์อาชีพ  
- สถานการณ์แรงงาน 
- ประกาศรับสมัครงาน 
- ความรู้ความสามรถของตนเอง 
- ผลตอบแทน 

 การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
- การหางาน 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 

 ทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
- ทักษะกระบวนการท างาน 
- ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
- ทักษะการท างานร่วมกัน 
- ทักษะการแสวงหาความรู้ 

ทักษะการจัดการ 
ม.3 1.อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่ 

หลากหลาย 
2.วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
3.ประเมินทางเลือกในการประกอบถนัด 

อาชีพ ที่สอดคล้องกับความรู้ ความ 
และความสนใจของตนเอง 

 การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
- คุณสมบัติที่จ าเป็น 
- ความมั่นคง 
- การประเมินทางเลือก 

 การประเมินทางเลือกอาชีพ 
- แนวทางการประเมิน 
- รูปแบบการประเมิน 

 เกณฑ์การประเมิน 
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อภิธานศัพท์ 
สาระท่ี 1 การด ารงชีวิตและครอบครัว 

 
กระบวนการกลุ่ม   
 กระบวนการในการท างานกลุ่ม มีขั้นตอน ดังนี้ การเลือกหัวหน้ากลุ่ม การก าหนดเป้าหมา ย หรือ
วัตถุประสงค์ของงาน วางแผนการท างาน แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
ประเมินผล และปรับปรุงการท างาน 
การด ารงชีวิต   
 เป็นการท างาน ในชีวิตประจ าวั นเพ่ือช่วยเหลื อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ว่า ด้วย              
งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ งานธุรกิจ และงานอ่ืน ๆ 
การท างานเพ่ือการด ารงชีวิต    
 เป็นการท างานที่จ า เป็นเก่ีย วกับควา มเป็นอยู่ ในชีวิตปร ะจ าวัน ช่วยเหลือตนเอง ครอบครั ว               
และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความม่ันใจ  และภูมิใจ
ในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ และลักษณะนิสัยในการท างาน    
 ประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา  รอบคอบ 
ปลอดภัยคุ้มค่า ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ช่วยเหลือตนเอง ท างานบรรลุเป้าหมาย ท างานถูก
วิธี ท างานเป็นขั้นตอน ท างานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   

เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิด หาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน             การ
สังเกต การวิเคราะห์ การสร้างทางเลือก และการประเมินทางเลือก 
ทักษะการจัดการ 
 ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน ( ท างานเป็นรายบุคคล )และจัดระบบคน ( ท างานเป็น
กลุ่ม ) เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะกระบวนการท างาน 
 การลงมือท างานด้วยตนเอง โดยมุ่ง เน้นการฝึกวิธีการท างานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งการท างา น              
เป็นรายบุคคล และการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนในการท างาน การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการท างาน 
ทักษะการท างานร่วมกัน     
 การท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียน           ได้
ท างานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนการท างาน และฝึกหลักการท างานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ภายใน
กลุ่ม มีทักษะในการฟัง - พูด มีคุณธรรมในการท างานร่วมกัน สรุปผล และน าเสนอรายงาน 
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                                                                                                                                                              โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
ทักษะการแสวงหาความรู้    
 วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องหรือเนื้อหานั้น ๆ 
ได้แก่ การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การส ารวจ และการบันทึก 
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                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 

สาระท่ี 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
 
กระบวนการเทคโนโลยี   

เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วย ก าหน ดปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูลเพ่ือแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกวิธีการ   ออกแบบและ
ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล 
การถ่ายทอดความคิด    

เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหา หรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรม เพ่ืออธิบายและสื่อ สาร
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ได้แก่ แผนที่ความคิดภาพวาด 2 มิติ ภาพวาด 3 มิติ ภาพฉายเพ่ือการสร้างชิ้นงาน  
การออกแบบ ( ทางเทคโนโลยี )   

เป็นการล าดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน น าไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ   
การออกแบบและเทคโนโลยี 

เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่าง
สร้างสรรค์ โดยน าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด ารงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ 
การเลือกใช้เทคโนโลยี   

เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ ดีต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative Thinking )  

เป็นความสามารถทางสมองมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง น าไปสู่การคิดประดิษฐ์
สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ลักษณะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย 

1. ความคิดริเริ่ม ( originality )คือ ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม ประยุกต์
ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ที่ไม่ซ้ ากับของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

2. ความคล่องในการคิด ( fluency ) คือความสามารถในการคิดหาค าตอบได้อย่าง    คล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาจ ากัด เช่น ให้ผู้เรียนวาดภาพต่อเติมรูปที่ก าหนด ให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 
10 นาที 

3. ความยืดหยุ่นในการคิด( flexibility )คือ ความสามารถในการคิดหาค าตอบได้หลายประเภท และ
หลายทิศทางดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้เช่น ให้ผู้ เรียนบอกวิธีการน าขวดน้ าพลาสติกที่ เหลือใช้ 
น าไปท าอะไรให้เกิดประโยชน์ ได้บ้าง  

4.  ความคิดละเอียดลออ( elaboration ) คือ ความคิดในรายละเอียดเพ่ือตกแต่ง หรือขยายความคิด
หลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
ความปลอดภัยในการท างาน    

เป็นการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานเพ่ือสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเภทและลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น 
เทคโนโลยี   

เป็นการน าความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพ่ือ
แก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพ่ิมความสามารถในการท างานของมนุษย์   
เทคโนโลยีท่ีย่ังยืน   

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันโดยไม่ท าให้ประชาชน   รุ่นต่อไป
ในอนาคตต้องประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต้องการ     ของเขาเอ งโดย
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีสะอาด   

เป็นกระบวนการ หรือวิธีการ ที่น ามาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ 
หรือการบริการ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลกระทบ หรือความเสี่ยงต่อมนุษย์  และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุ ด โดยใช้
เครื่องมือ เช่น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป็นต้น  
แบบจ าลอง   

เป็นแบบหรือวัตถุสามมิติที่จ าลองรูปแบบ รายละเอียด วิธีการ ตามแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้  เพ่ือ
น าเสนอรูปแบบของชิ้นงานหรือรูปแบบของวิธีการ 
แผนท่ีความคิด ( Concept Mapping )  

เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเก่ียวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรอง และความคิดย่อยที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน โดยน าเสนอเป็นข้อความ 
สัญลักษณ์ หรือภาพ โดยใช้ สี และเส้น  
ภาพฉาย 

เป็นภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ประกอบด้วย ภาพ
ด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด และหน่วยในการวัด เพ่ือสามารถน าไปสร้างแบบจ าลอง 
หรือชิ้นงานได้ 
ภาพร่าง 2 มิติ   

เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง  และ ด้านยาว เพ่ือน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา  หรือสนอง
ความต้องการ 
ภาพร่าง 3 มิติ   

เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เพ่ือน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา หรือ
สนองความต้องการ 
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                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
ออกแบบและสร้าง 

หรือออกแบบและปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นตอนการล าดับความคิดเพ่ือสร้างแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการและถ่ายทอดความคิดเป็นภาพที่มีรายละเอียด เพ่ือน าไปสร้างในกระบวนการเทคโนโลยี โดย
เป็นขั้นตอนที่ให้มีการออกแบบก่อนการสร้างชิ้นงาน 
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สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดเก็บ การจัด การ การ
กระท ากับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้
สารสนเทศหรือความรู้ที่น ามาใช้ในการตัดสินใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
ข้อมูล  

ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย  การประมวลผลและการใช้งาน  ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักขระ 
หรือสัญลักษณ์ใด 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ต้ังแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพ่ือให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกัน 
ซอฟต์แวร์  

ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างมีล าดับขั้นตอน เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ท างาน 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยสามารถน าไปใช้กับงาน  ด้านต่าง ๆ ที่
ท าอยู่เป็นประจ าได้อย่างรวดเร็ว เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์ตารางการท างา น ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์น าเสนอ และซอฟต์แวร์ของระบบงานธนาคาร 
ซอฟต์แวร์ระบบ 

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการควบคุมการท างานร่วมกันของระบบการท างาน  ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้ท างานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการด้านอุปกรณ์รับเข้าข้อ มูล และ
แสดงผล การแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ การน าผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงทางเครื่องพิมพ์ การบันทึกข้อมูลเก็บไว้ใน
หน่วยความจ ารอง  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การน าวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น 
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสาร
ระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเก่ียวข้องโดยตรงกับ 2 สิ่ง คือ 

1) เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และอุปกรณ์
สื่อสารและโทรคมนาคม  
            2) ขั้นตอนวิธีการด าเนินการซ่ึงเก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการด าเนินงาน
เพ่ือให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์มากที่สุด  
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โปรแกรมอรรถประโยชน์ 
เป็นโปรแกรมที่ช่วย เสริมการท า งานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใช้ง านอ่ืน ๆ ให้ มี

ความสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางโปรแกรมยังออกแบบมาเพ่ือช่วยจัดการกับ
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดการหน่วยความจ า จัดการเนื้อที่ในการเก็บ
ข้อมูล ช่วยท าส าเนาและค้นคืนข้อมูล ช่วยซ่อมการช ารุดของหน่วยเก็บข้อมูล ช่วยค้นหาป้องกัน และก าจัดไวรัส 
โพรโตคอล 
 ข้อก า หนด ร ะเบี ยบ  พิธี ก า ร ขั้ น ตอนปฏิ บั ติที่ ใ ช้ควบ คุมกา รสื่ อสา รข้ อ มูล ในเครื อข่ า ย                      
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน จึงจะสามารถ ติดต่อและส่งข้อมูลระหว่าง
กันได้  
สารสนเทศ  

ข้อมูลที่เป็นเรื่อ งเก่ียวข้องกับความจริงของคน  สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่ เป็นรูปธรรมและนามธรรม                 
ที่ได้รับการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
ระบบสารสนเทศ 

เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือ
ระดับองค์กร เพ่ือช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในการ
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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สาระท่ี 4 การอาชีพ 
 
การจ าลองอาชีพ 
 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดท าให้ เสมือนจริงเพ่ือให้ผู้ เรียนมี
ทักษะการท างานอาชีพ เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เช่น การจัด
นิทรรศการ บทบาทสมมติ  ฯลฯ 
การประเมินทางเลือกอาชีพ   

เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้ ความสามารถทัศนคติ ศักยภาพวิสัยทัศน์แนวโน้ม ด้านอาชีพที่ ต้อ งการ
ของตลาดแรงงาน ที่เหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ  ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ 
การอาชีพ    
 เป็นสาระที่เก่ียวข้องกับทักษะที่จ าเป็นต่ออาชีพเห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่
ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง  ในการประกอบอาชีพ 
ทักษะท่ีจ าเป็นต่ออาชีพ   
 ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการ
ท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ 
ประสบการณ์ในอาชีพ     
 เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้เห็น และได้ฝึกปฏิบัติกิ จกรรมที่เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองถนัดและ
สนใจ 
สถานการณ์แรงงาน 
 ประกอบด้วย การมีงานท า การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ภาคเรียนท่ี 1เวลา  20  ชั่วโมง          (จ านวน  0.5 หน่วยกิต) 
***************************************************************************               
 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน โดยท าตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ 
ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานโดยการเลือกหัวหน้ากลุ่ม ก าหนดเป้าหมาย วางแผนแบ่งงานตาม
ความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหา  การท างานอย่างมี
เหตุผล  
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานกระบวนการกลุ่มและการแก้ปัญหาในการท างาน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
จัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
 
รวมท้ังหมด  3   ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ภาคเรียนท่ี 1เวลา  20  ชั่วโมง          (จ านวน  0.5 หน่วยกิต) 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ้าน ง1.1ม.1/1 วิเคราะห์
ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน 
ง1.1ม.1/2 ใช้กระบวนการ 
กลุ่มในการท างานด้วยความ
เสียสละ          
ง1.1ม.1/3 ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการท างานอย่าง
มีเหตุผล 

 การเลือกและใช้อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกในการท างานบ้านได้
เหมาะสมกับลักษณะงานจะท าให้
การท างานมีประสิทธิภาพและ
ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

 การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ
ภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพต้อง
ประยุกต์ใช้หลักการมีประโยชน์ 
ประหยัด และปลอดภัย 

 

5 22 
 

2 
 

เสื้อผ้าและ
เครื่อง 
แต่งกาย 

ง1.1ม.1/1 วิเคราะห์
ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการท างาน        
ง1.1ม.1/3 ตัดสินใจ
แก้ปัญหาการท างานอย่าง
มีเหตุผล 

 กระดุมและรังกระดุมเป็น
ส่วนประกอบของเสื้อผ้า ซ่ึงอาจ
ช ารุดได้  ถ้ารู้จักซ่อมแซมด้วยวิธีที่
ถูกต้องตามลักษณะของกระดุมแต่
ละชนิด จะท าให้ผลงานเรียบร้อย 
มีคุณภาพและเสื้อผ้าที่ซ่อมแซม
กระดุมแล้วสามารถน ากลับมาใช้
งานได้อีกครั้ง 

 

5 22 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
 

อาหาร
และ

โภชนาการ 

ง1.1ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานตามกระบวนการ
ท างาน 
ง1.1ม.1/2 ใช้กระบวนการ 
กลุ่มในการท างานด้วยความ 
เสียสละ          
ง1.1ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหา
การท างานอย่างมีเหตุผล 

 การเตรียม ประกอบจัดตกแต่ง
อาหารคาวหวานตามหลักการ
อย่างถูกวิธี  และวางแผนก่อน
ลงมือปฏิบัติ จะท าให้อาหารน่า
รับประทาน มีรสชาติดี  มี
คุณค่าทางอาหาร  ปลอดภัย 
และประหยัดค่าใช้จ่าย 

 การบริการอาหารในครอบครัว
และในการจัดเลี้ยงรูปแบบ
ต่างๆ  ผู้บริการต้องยึดหลักช่าง
สังเกต  มีมารยาท  และ 
รู้จักบริการอาหารให้เหมาะสม
กับโอกาส 

5 22 

4 งานเกษตร ง1.1ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานตามกระบวนการ
ท างาน 
ง1.1ม.1./2 ใช้กระบวนการ
กลุ่มในการท างานด้วยความ
เสียสละ          
ง1.1ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหา
การท างานอย่างมีเหตุผล         

 การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นการน าผลผลิตที่
ได้จากการเกษตรมา
เปลี่ยนแปลงสภาพให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพ่ือยึด
อายุการเก็บรักษาผลผลิตและ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

 การจัดสวนในภาชนะให้
สวยงาม มีจุดเด่นและประทับใจ
ผู้ชม ต้องเลือกใช้ภาชนะ วัสดุ     
อุปกรณ์และพรรณไม้ให้
เหมาะสมรวมถึงจัดสวนใน
ภาชนะตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
และดูแลรักษาอย่างถูกวิธี 

3 14 

                                                                                       รวม 18 80 

สอบกลางภาค 1 10 

สอบปลายภาค 1 10 

รวมท้ังส้ิน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  เวลา  20  ชั่วโมง       (จ านวน  0.5 หน่วยกิต)               
***************************************************************************  

วิเคราะห์ขั้ นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  โดย ท าตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ ใ ช้
กระบวนการกลุ่มในการท างาน โดยการเลือกหัวหน้ากลุ่ ม ก าหนดเป้า หมาย วางแผน แบ่ง งานตา ม 
ความสามารถ ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ประเมินผลและปรับปรุงงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาการท างานอย่างมี
เหตุผล อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในท้องถิ่น และเห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ 

โดยใช้ทักษะกระบวนการท างานกระบวนการกลุ่มการแก้ปัญหา ในการท างานและกระบวนการ
ตัดสินใจ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพสุจริตโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
ง2.1 ม.1/1, ม.1/2 , ม.1/3 
 
รวมท้ังหมด  6   ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1ภาคเรียนท่ี 2เวลา  20  ชั่วโมง       (จ านวน  0.5 หน่วยกิต) 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานช่าง ง1.1ม.1/1วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ท างานตามกระบวนการท างาน 
ง1.1ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท างานด้วยความเสียสละ          
ง1.1ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหา
การท างานอย่างมีเหตุผล 

*การซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ตามหลักการและวิธีการที่
ถูกต้องจะท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
และฝึกทักษะการซ่อมแซมซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 

5 22 

2 งาน 
ประดิษฐ์ 

 

ง1.1ม.1/1วิเคราะห์ขั้นตอนการ
ท างานตามกระบวนการท างาน 
ง1.1ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการท างานด้วยความเสียสละ          
ง1.1ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหา
การท างานอย่างมีเหตุผล         

 การใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจาก
วัสดุในท้องถิ่น จะต้องมีการ
วิเคราะห์ขั้นตอนในการท างาน
ร่วมกันและท างานด้วยความ
เสียสละ จะท าให้การท างาน
ประสบความส าเร็จ 

 

10 44 

3 
 

งานอาชีพ 
 

ง2.1ม.1/1 อธิบายแนวทางการ
เลือกอาชีพ 
ง2.1ม.1/2 มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
ง2.1ม.1/3เห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ 
 

 การเลือกประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับตนเองนั้น ควรใช้
กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ
มาช่วยในการพิจารณา  
เม่ือได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเองแล้วต้องเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ 
 

3 14 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 
(ต่อ) 

งานอาชีพ 
 

 เพ่ือเข้าสู่งานอาชีพและประกอบ
อาชีพอย่าง 
มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพที่
เลือกท า 
 

  

รวม 18 80 
สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมท้ังส้ิน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 เวลา  20  ชั่วโมง        (จ านวน 0.5หน่วยกิต) 
*************************************************************************** 

 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึก เพ่ือใช้
พัฒนาการท างาน การจัดและตกแต่งบ้าน การดูแลรักษาและตกแต่งสวน การจัดการผลผลิต ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน มีขั้นตอนคือ การสังเกต วิเคราะห์ สร้างทางเลือกและการประเมินทางเลือก ในการ
เตรียมประกอบจัดตกแต่ง และบริการเครื่องด่ืม การศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ มีจิตส านึกในการท างานและใช้
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีคุณธรรมในการท างาน  
 โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ กระบวนการท างานและกระบวนการแก้ปัญหาในการท างาน 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้าน 
ซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
จัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 
 
รวมท้ังหมด 3 ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2ภาคเรียนท่ี 1เวลา  20  ชั่วโมง        (จ านวน 0.5หน่วยกิต) 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานบ้าน ง1.1ม.2/1 ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหาในการท างาน 
ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

 การจัดและตกแต่งบ้านเป ็นการจัด
วางเครื่องเรือนและสิ่งของเครื่องใช้
ในบ้านเพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม และสะดวกต่อ
การใช้งาน 

 การดูแลและตกแต่งสวน ช่วยให้สวน
มีความสะอาด สวยงาม และสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้
มาเยี่ยมเยียน 

 

4 18 

2 เสื้อผ้า 
และเครื่อง
แต่งกาย 

ง1.1ม.2/1 ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/2ใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
 

 การปักผ้าด้วยมือเป็นการตกแต่ง
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้สวยงาม 
ซ่ึงลวดลายที่ใช้ปักนั้นมีมากมาย จึง
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน 

5 22 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 เครื่องด่ืม
และการ
บริการ 

 

ง1.1ม.2/1 ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/2 ใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการ
การปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
 

 การเตรียมประกอบ จัด ตกแต่ง และ
บริการเครื่องด่ืมอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพต้องท า
อย่างมีหลักการ ตามขั้นตอนที่
ถูกต้อง 

 

5 22 

4 งานเกษตร ง1.1ม.2/1 ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/2 ใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการ
การปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

 การเลี้ยงสัตว์ให้มี 
ประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มี
คุณภาพต้องท าตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
มีความอดทนและเอาใจใส่ต่อสัตว์
เลี้ยง เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่น าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามต้องการ 

4 18 

รวม 18 80 
สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมท้ังส้ิน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                               
 

                                                                            โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
 



27 
 

ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 22102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2เวลา  20  ชั่วโมง        (จ านวน0.5หน่วยกิต)               
***************************************************************************  

 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยการศึกษาค้นคว้า รวบรวม สังเกต ส ารวจและบันทึก เพ่ือใช้
พัฒนาการท างานช่างและงานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น อธิบายการเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์แรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน 
ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ การหางาน คุณสมบัติที่จ าเป็น มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการะบวนการแก้ไขปัญหา การท างานร่วมกัน การแสวงหา
ความรู้  และการจัดการ  
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ท างานด้วยความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน มองการณ์ไกล 
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 
ง2.1 ม.2/1 , ม.2/2 , ม.2/3 
 
รวมท้ังหมด  6 ตัวชี้วัด    
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 22102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2เวลา  20  ชั่วโมง        (จ านวน  0.5หน่วยกิต) 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานช่าง 
 

ง1.1ม.2/1 ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/2 ใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 

ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการการ
ปฏิบัติงานอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
 

•งานช่างในบ้านเป็นงานที่มี
ความส าคัญและเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันหรือการ
ประกอบอาชีพของมนุษย์ การ
เรียนรู้งานช่างเป็นพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิตสามารถน าไปใช้ในการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องใช้และ
เครื่องอ านวยความสะดวกในบ้าน 

  

2 งาน 
ประดิษฐ์ 

ง1.1ม.2/1ใช้ทักษะการแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน 
ง1.1ม.2/2 ใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการ
การปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
 

•การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่ง
จากวัสดุในโรงเรียนหรือท้องถิ่น 
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า รวมทั้งช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ 
 

6 26 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 งานธุรกิจ ง1.1ม.2/1 ใช้ทักษะการ
แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/2 ใช้ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ท างาน 
ง1.1ม.2/3 มีจิตส านึกในการ
ท างานและใช้ทรัพยากรในการ
การปฏิบัติงานอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
 

•การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญ
ของงานธุรกิจ ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และ
ความคิดต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจร่วมกัน 
•การใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องศึกษา
บริการและขั้นตอนการใช้บริการ
ของหน่วยงานนั้นๆ ให้เข้าใจ และ
ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง 

4 18 

4 
 
 
 

งานอาชีพ ง2.1ม.2/1 อธิบายการ
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
ง2.1ม.2/2 ระบุการเตรียมตัว 
เข้าสู่อาชีพ 
ง2.1ม.2/3 มีทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการประกอบ
อาชีพที่สนใจ 

•การประกอบอาชีพ เป็นการ
ท างานที่ช่วยให้มีรายได้ส าหรับ
น าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต
ประจ าวันซ่ึงควรเรียนรู้เก่ียวกับการ
จัดประสบการณ์อาชีพ การเตรียม
ตัวเข้าสู่อาชีพและใช้ทักษะที่จ าเป็น
ต่อการประกอบอาชีพ จึงจะท าให้
ได้รับความส าเร็จในการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 

4 18 

รวม 18 80 
สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมท้ังส้ิน 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง         (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                 

อภิปรายขั้นตอนการท างานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ทักษะการจัดการเพ่ือประหยัดพลังงานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ใช้ทักษะการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  ตามกระบวนการท างาน   การดูแลรักษาเสื้อผ้า ใน
เรื่องการซัก ตาก พับ เก็บเสื้อผ้า การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน สามารถท างานส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การ
ท างานร่วมกัน การเตรียมการประกอบอาหารประเภทส ารับ การจัด ระบบงาน และระบบคน การขยายพันธุ์พืช 
อธิบายระดับของเทคโนโลยี ออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพ่ือน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบ และแบบจ าลองของสิ่งของเครื่องใช้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองานในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้ท างานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   

โดยการวิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย ใช้ทักษะกระบวนการท างานร่วมกัน ทักษะการจัดการ เพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกัน
อย่างมีคุณธรรม 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ ประหยัด
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม  โดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง1.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
ง2.1 ม.3/1 , ม.3/2  
ง3.1 ม.3/2  
รวมท้ังหมด 6 ตัวชี้วัด    
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง         (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 

/ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

ง1.1ม.3/1 อภิปราย
ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ง1.1ม.3/2  ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกันอย่าง
มีคุณธรรม 
ง1.1ม.3/3  อภิปราย
การท างาน โดยใช้ทักษะ
การจัดการเพ่ือประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการปฏิบัติตาม
กระบวนการท างานโดยการท า
ตาม ล าดับขั้นตอนมีความ 
สามารถท างานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

 ความหมายและความ ส าคัญ
ของการดูแลเสื้อผ้า 

 ประเภทของเสื้อผ้า 
 หลักการดูแลเสื้อผ้าเครื่องแต่ง

กาย 
 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใน

การดูแลเสื้อผ้า 
ผลงานการดัดแปลงเสื้อผ้า 

10 22 

2 
 

อาหารประ 
เภทส ารับ 

ง1.1ม.3/1 อภิปราย
ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ง1.1ม.3/2 ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกันอย่าง
มีคุณธรรม 
ง1.1ม.3/3 อภิปรายการ
ท างานโดยใช้ทักษะการ
จัดการเพ่ือประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 การท างานร่วมกันเป็นการสร้าง
ให้ผู้เรียนสามารถท างานอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมี
คุณธรรม 

 ความหมายและความ ส าคัญ
ของอาหารประเภทส ารับ 

 ประเภทของอาหารส ารับ 
 หลักการเตรียม ประกอบ จัด

ตกแต่งอาหารประเภทส ารับ 
การฝึกประกอบอาหารส ารับภาค
ต่าง ๆ 

10 22 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ 
/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

3 
 

งานเกษตร ง1.1ม.3/1 อภิปรายขั้นตอน
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ง1.1ม.3/2  ใช้ทักษะในการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
ง1.1ม.3/3 อภิปรายการ
ท างานโดยใช้ทักษะการ
จัดการเพ่ือประหยัดพลังงาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 การท างานร่วมกันเป็นการสร้าง
ให้ผู้เรียนสามารถท างานอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและมี
คุณธรรม 

 ในการเรียนรู้เกษตรกรรมมี
ความส าคัญไม่น้อยเพราะ
เกษตรกรเป็นอาชีพหลักของ
คนไทย 

 ประวัติความเป็นมาของการ
ขยายพันธุ์พืช 

 ความหมายและความ ส าคัญ
ของการขยายพันธุ์พืช 

 หลักการขยายพันธุ์พืช 
 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่

ใช้ในการขยายพันธุ์พืช 
วิธีการขยายพันธุ์พืช 

10 22 

4 
 

 

ก้าวทัน 
เทคโนโลยี 

ง2.1ม.3/1 อธิบายระดับ
ของเทคโนโลยี 
ง2.1ม.3/2 สร้างสิ่งของ
เครื่อง ใช้ หรือวิธีการตาม
กระบวน การ เทคโนโลยี
อย่างปลอดภัย ออกแบบ 
โดยถ่ายทอดความ คิด เป็น
ภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างต้นแบบและแบบ 
จ าลอง ของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของ
วิธีการเป็นแบบจ าลองความ 
คิดและการรายงานผล 
ง3.1ม.3/2การเขียน
โปรแกรมภาษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ธรรมชาติ ระดับและประโยชน์
ของเทคโนโลยี ประโยชน์และ
ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์หรือ
วิธีการที่ได้จากเทคโนโลยีที่ใช้
ในประเทศ เจตคติที่ดีต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน การสร้างสร้าง
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการตามความ
ต้องการโดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี 

 ความหมายและความ ส าคัญ 
ของเทคโนโลยี 
 ระดับของเทคโนโลยี 

8 14 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4  
(ต่อ) 

   ความรู้เก่ียวกับการสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้ตามกระบวนการทาง 
เทคโนโลยี 

 การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม
กระบวนการทางเทคโนโลยี 

  

รวม 38 80 

สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมท้ังส้ิน 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 
ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                

 อธิบายระดับของเทคโนโลยีแบ่งความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ ระดับพ้ืนบ้านหรือพ้ืนฐาน ระดับกลาง
และระดับสูง สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เพ่ือให้ผู้ เรียนท างานอย่าง
เป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย ออกแบบเป็นภาพฉาย ซ่ึงเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน 
ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพ่ือน าไปสร้างชิ้นงานและการสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้เรื่องกลไกและการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  อภิปรายการหางาน
หรือต าแหน่งที่ว่าง จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชี พ คุณสมบัติที่จ า เป็น ความ
ม่ันคง และการประเมินทางเลือก 
 ประเมินทางเลือกอาชีพ แนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมิน เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัด และความสนใจของตนเอง  โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา การ
แสวงหาความรู้ การจัดการ วิเคราะห์ตัดสินใจ 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ท างานด้วยความเสียสละเป็นลักษณะนิสัยในการท างาน  การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณธรรม มีเจคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตโดยน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจัดการเรียนการสอน 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 1.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
ง 3.1ม.3/1 , ม.3/3 , ม.3/4 
ง 4.1ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
รวมท้ังหมด  9  ตัวชี้วัด 
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โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 

ง 23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 

หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 งานช่าง ง.1ม.3/3 อภิปรายการท างาน
โดยใช้ทักษะการจัด การเพ่ือ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
ง3.1ม.3/3 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะ
งาน 
ง3.1ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการสร้างชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ท าใน
ชีวิตประจ าวันตามหลักการท า
โครงงานอย่างมีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบ 

 การท าโครงงานเป็นการการพัฒนา
ผลงานที่เกิดจากการศึกษา  
ค้นคว้าตามความสนใจและความ
ถนัด 

 ความหมายและความส าคัญของ
การติดต้ังและประกอบผลิตภัณฑ์
ในบ้าน 

 ประโยชน์ของการติดต้ังและ
ประกอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง 

 องค์ประกอบส าคัญในการติดต้ัง
และประกอบผลิตภัณฑ์ 

 ความปลอดภัยในการติดต้ังและ
ประกอบผลิตภัณฑ์ 

 วิธีการติดต้ังและประกอบ
ผลิตภัณฑ์ในบ้าน 

10 22 

2 
 
 
 
 
 
 

 

ช่าง 
ประดิษฐ์ 

ง1.1ม.3/1 อภิปรายขั้นตอน
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
ง1.1ม.3/2 ใช้ทักษะในการ
ท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 
ง1.1ม.3/3 อภิปรายการท างาน
โดยใช้ทักษะการจัด การเพ่ือ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 
ง3.1ม.3/1 อธิบายหลักการท า
โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการ
ท างานโดยการท าตาม ล าดับ
ขั้นตอนมีความ 
สามารถท างานส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

 ความรู้เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ 
 หลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ 

 

10 22 

 
 

 
 
 

 
 

                          
 
 

         โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อหน่วย 
มาตรฐานการเรียนรู้ / 

ตัวชี้วัด 
สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

2  
(ต่อ) 

   งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
จากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุ
ธรรมชาติ 

  

3 งานธุรกิจ
ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ง1.1ม.3/1 อภิปราย
ขั้นตอนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
ง1.1ม.3/2 ใช้ทักษะใน
การท างานร่วมกันอย่างมี
คุณธรรม 
ง1.1ม.3/3 อภิปรายการ
ท างานโดยใช้ทักษะการ
จัดการเพ่ือประหยัด
พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

 การจัดการ เป็นการจัดระบบงาน
และระบบคนเพ่ือให้ท างานส าเร็จ
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

 ความหมายและความส าคัญของ
ธุรกิจ 

 วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
 ประเภทของธุรกิจ 
 องค์ประกอบของธุรกิจ 
 หน้าที่ของธุรกิจ 
 ประโยชน์ของธุรกิจ 
 ลักษณะส าคัญของผู้ประกอบ

ธุรกิจ 
 จรรยาบรรณในการประกอบ

ธุรกิจ 

8 14 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานอาชีพ    ง4.1ม.3/1 อภิปรายการ
หางานด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
ง4.1ม.3/2 วิเคราะห์
แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
ง4.1ม.3/3 ประเมิน
ทางเลือกในการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้ ความถนัดและ
ความสนใจของตนเอง 

 การวิเคราะห์แนวทาง  การ
ประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอด คล้องกับ
ความรู้ ความถนัด และความ
สนใจของตนเอง 

 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
 ความส าคัญของอาชีพ 
 แนวทางเข้าสู่อาชีพ 
 การหางานหรือต าแหน่งที่ว่าง 

10 22 

                                                                                            
 
 

                                                                                
 
 
 
 
                     

      โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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หน่วย
ท่ี 

ชื่อ
หน่วย 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

 
(ต่อ) 

     

รวม 38 80 
สอบกลางภาค 1 10 
สอบปลายภาค 1 10 

รวมท้ังส้ิน 40 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา 
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ค าอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
ง 21201  คอมพิวเตอร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                

อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์  ประกอบด้วย  หน่วยส าคัญ  5  หน่วย  ได้แก่  หน่วยรับเข้า  
หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ ารอง  และหน่วยส่งออก  คอมพิวเตอร์มีบทบาทช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น  
และคอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน   

 ศึกษาบทบาท ความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Word 2010  รู้จักส่วนประกอบ  
เมนูและค าสั่งต่างๆ ของโปรแกรม  การฝึกทักษะการพิมพ์เบื้องต้น  ฝึกการใช้แป้นพิมพ์  การท างานกับหน้า
เอกสาร  การพิมพ์  การแก้ไขและ การจัดรูปแบบเอกสาร  

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ การสร้างเจตคติที่ ดี 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Word  2010  
เพ่ือการท างานในชีวิตประจ าวัน 
 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

๑.  บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
๒.  อธิบายการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
๓.  อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 
๔.  บอกลักษณะของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
๕.  อธิบายส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
๖.  สามารถใช้ค าสั่งต่างๆ พิมพ์เอกสารตามใบงานได้ 
๗.  สามารถแก้ไขและจัดรูปแบบเอกสารได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม   
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 1   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การท างานของ
คอมพิวเตอร์ 

     ผร.1. บอกส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ได้ 
     ผร.2. อธิบายการท างานของ
คอมพิวเตอร์ได้ 

- การเรียนรู้เก่ียวกับอุปกรณ์
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ  
รวมถึงหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์  ย่อมส่งผลให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6 13 
 

2 คอมพิวเตอร์กับ
ชีวิตประจ าวัน 

     ผร.3.อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์
ท่ีมีต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- การศึกษาบทบาทส าคัญ
ของคอมพิวเตอร์กับงานด้าน
ต่างๆ นั้น  จะช่วยท าให้รู้  
เข้าใจและเลือกใช้งานได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

6 13 
 

3 MS. Word 2010     ผร.4. บอกลักษณะของโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 
   ผร.5. อธิบายส่วนประกอบของหน้า-
ต่างโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดได้ 

- ไมโครซอฟต์เวิร์ดเป็น
โปรแกรมประมวลผลค ามี
หน้าท่ีในการสร้างงานตาม
ค าส่ังของผู้ใช้  การเรียนรู้
ส่วนประกอบต่างๆ จะช่วย
ท าให้การเลือกใช้งานเป็นไป
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

8 18 
 

4 การสร้างเอกสาร      ผร.6. สามารถใช้ค าส่ังต่างๆ พิมพ์
เอกสารตามใบงานได้     
     ผร.7. สามารถแก้ไขและจัดรูปแบบ
เอกสารได้ 

-โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
เป็นโปรแกรมประมวลผลค า
มีหน้าท่ีในการสร้างงานตาม
ค าส่ังของผู้ใช้  การศึกษา
วิธีใช้งานค าส่ังต่างๆ จะช่วย
ให้สามารถสร้างงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

16 36 
 

5 สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 4 20 
6 รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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ค าอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
ง 21202  คอมพิวเตอร์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                
                 อภิปรายลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้าน
ต่าง ๆ ประมวลผลข้อมูลและสารสนเทศ  ประเภทของข้อมูล  วิธีการประมวลผลข้อมูล  และการจัดการ
สารสนเทศ 

  สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  รวมทั้งค าสั่ง ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
สามารถจัดรูปแบบตัวอักษรและตกแต่งเอกสารด้วยเครื่องมือกราฟฟิกได้  สามารถผลิตเอกสาร วารสาร  ตาราง  
กราฟและจดหมายเวียน จากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด   

 โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ  เพ่ือการท างานในชีวิตประจ าวัน 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  บอกความหมายของข้อมูลสารสนเทศได้ 
2.  บอกวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ 
3.  สามารถประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้ 
4.  สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าและหน้ากระดาษได้ 
5.  สามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้ 
6.  สามารถพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 
7. สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดช่วยในการท างานในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
ง 21202 คอมพิวเตอร์ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     ภาคเรียนท่ี 2   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การประมวลผลข้อมูล      ผร.1. บอกความหมายของข้อมูล
สารสนเทศได้ 
     ผร.2. บอกวิธีการประมวลผลข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศได้ 
     ผร.3. สามารถประมวลผลข้อมูลให้
เป็นสารสนเทศได้ 

- การศึกษาความหมายและ  
วิธีการประมวลข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ  จะช่วยส่งผลให้
สามารถน าข้อมูลท่ีพบอยู่เป็น
ประจ าในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ 

6 13 
 

2 การจัดรูปแบบ      ผร.4. สามารถจัดรูปแบบย่อหน้าและ
หน้ากระดาษได้ 

- การศึกษาวิธีจัดรูปแบบย่อ
หน้าและการจัดหน้ากระดาษ  
จะช่วยให้การสร้างงานเป็น 
ไปได้อย่างถูกต้องตาม
รูปแบบท่ีเหมาะสม 

6 13 
 

3 การสร้างช้ินงาน      ผร.5. สามารถออกแบบโดยใช้
โปรแกรมกราฟฟิกได้ 

- การเรียนรู้วิธีการใช้
โปรแกรมในการสร้างงานท่ี
สามารถน าไปใช้ในการสร้าง
ช้ินงานตามจินตนาการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

16 36 
 

4 การน าไปใช้      ผร.6.  สามารถพิมพ์เอกสารออกทาง
เคร่ืองพิมพ์ได้ 
     ผร.7. สามารถใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดช่วยในการท างานใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- การสร้างงานจากโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดสามารถท า
ได้หลากหลายรูปแบบ  การ
เรียนรู้วิธีการพิมพ์เอกสาร
ออกทางเคร่ืองพิมพ์ย่อม
ส่งผลให้สามารถน าช้ินงาน
นั้นๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 

8 18 
 

5 สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 4 20 
6 รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา 
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ค าอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
ง 22201  คอมพิวเตอร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                
 

อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล  อุปกรณ์สื่อสารส าหรับ
เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการรับ -  ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  การรวบรวมข้อมูล  
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  การประมวลผลเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น ามาใช้  การแก้ปัญหาด้วย
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน  โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย  การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาท าได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียน
โปรแกรม  และวิธีการแก้ปัญหา 

 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ต  การ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ต 

  
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลได้ 
2.  อธิบายพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลได้ 
3.  บอกอุปกรณ์และชนิดของเครือข่ายส าหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
4.  เทคโนโลยีการรับ -  ส่งข้อมูลและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5.  บอกความหมายและพัฒนาการอินเตอร์เน็ตได้ 
6.  ค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ 
7. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม   
ง 22201 คอมพิวเตอร์ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 1   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การส่ือสารข้อมูล      ผร.1.  อธิบายหลักการเบ้ืองต้นของ
การส่ือสารข้อมูลได้ 
     ผร.2. อธิบายพัฒนาการของการ
ส่ือสารข้อมูลได้ 

- การศึกษาหลักการเบ้ืองต้น  
และพัฒนาการของการ
ส่ือสารข้อมูล  ท าให้ทราบถึง
กระบวนการท่ีท าให้เกิดการ
ส่ือสารข้อมูลของมนุษย์ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4 9 
 

 

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์      ผร.3. บอกอุปกรณ์ส าหรับการ
เช่ือมโยงเครือข่ายส าหรับการเช่ือมโยง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
     ผร.4.เทคโนโลยีการรับ-ส่งข้อมูลและ
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

- การศึกษาเก่ียวกับอุปกรณ์
ส าหรับเช่ือมโยงเครือข่าย
และเทคโนโลยีในการรับส่ง
ข้อมูล  ซ่ึงท าให้เกิดเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีประโยชน์ใน
การแลกเปล่ียนข้อมูล  การ
ติดต่อส่ือสารและการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน  โดยแบ่ง
ชนิดของเครือข่ายตามระยะ 
ทางในการเช่ือมต่อ 

8 18 
 

3 อินเตอร์เน็ต      ผร.5. บอกความหมายและพัฒนาการ
อินเตอร์เน็ตได้ 
     ผร.6. ค้นหาข้อมูลและการติดต่อ 
ส่ือสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ 
      

- การศึกษาความหมายและ
พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต  
ช่วยให้ทราบถึงความเป็นมา  
อีกท้ังการเรียนรู้วิธีการค้นหา
ข้อมูลและการติดต่อ 
ส่ือสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  ย่อมส่งผลให้
สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

18 40 
 

4 การประมวลผลข้อมูล      ผร.7.สามารถใช้เทคโนโลยีประมวล- 
ผลข้อมูลเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศ 

- การเรียนรู้วิธีการใช้เทค- 
โนโลยีเพ่ือการประมวลผล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  
ย่อมส่งผลให้ท างานง่ายข้ึน 

6 13 
 

๕ สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 4 20 
๖ รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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ค าอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
ง 22202  คอมพิวเตอร์ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                
 

ใช้ซอฟต์แวร์ระบบ  ประกอบด้วย  ร ะบบปฏิบัติการ  โปรแกรมแปลภาษา   และโปรแกรม
อรรถประโยชน์  ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ประกอบด้วย  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป  และซอฟต์แวร์ประยุกต์
เฉพาะงาน  ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการท างาน  เช่น  บีบอัด  ขยาย  โอนย้ายข้อมูล  ตรวจสอบไวรั ส
คอมพิวเตอร์  และใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการท างาน  เช่น  ใช้โปรแกรมในการค านวณและจัดเรียงข้อมูล  
ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาค าศัพท์  หรือความหมาย  ใช้โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง 

ศึกษาเก่ียวกับความหมายและความส าคัญของโปรแกรมน าเสนอข้อมูล (Microsoft PowerPoint 
2010)    การพิมพ์และการจัดการข้อความในเอกสาร  ตลอดจนการบันทึกข้อมูล  การพิมพ์เอกสารทาง
เครื่องพิมพ์เพ่ือให้นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรมน าเสนองานได้  นักเรียน
สามารถเรียกใช้โปรแกรมน าเสนองานและตกแต่งงานน าเสนอด้วยภาพกราฟฟิกได้   สามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวและก าหนดการฉายงานน าเสนอได้   สามารถสร้างงานน าเสนอเก่ียวกับตารางและกราฟได้  และ
สามารถพิมพ์งานน าเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  บอกลักษณะของซอฟต์แวร์ได้ 
2.  จ าแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้ 
3.  บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ 
4.  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการประมวลผลข้อมูลได้ 
5.  อธิบายความหมายและความส าคัญของโปรแกรมน าเสนองานได้ 
6.  เรียกใช้โปรแกรมน าเสนองานได้ 
7.  สามารถตกแต่งสไลด์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและสไลด์มีความสวยงามน่าสนใจ 
8.  ใช้ค าสั่งต่างๆ ในโปรแกรมน าเสนอ สร้างงานน าเสนอและน าเสนอหน้าชั้นเรียนได้ 
9.  สามารถพิมพ์งานน าเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
ง 22202 คอมพิวเตอร์ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2     ภาคเรียนท่ี 2   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 ซอฟต์แวร์      ผร.1. บอกลักษณะของซอฟต์แวร์ได้ 
     ผร.2. จ าแนกประเภทของซอฟต์แวร์
ได้ 

- การศึกษาลักษณะและ
ประเภทของซอฟต์แวร์  ช่วย
ให้เข้าใจหน้าท่ีและสามารถ
เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับงาน 

4 9 
 

2 การรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล 

     ผร.3. บอกวิธีการรวบรวมข้อมูลได้ 
     ผร.4. เลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วย
ในการประมวลผลข้อมูลได้ 

- การเรียนรู้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลและรู้จักใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ช่วยในการประมวล 
ผลข้อมูล  ย่อมท าให้เกิด
ประโยชน์ในการจัดการกับ
ข้อมูลต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน   

8 18 
 

3 MS. PowerPoint 
2010 

     ผร.5.อธิบายความหมายและความ 
ส าคัญของโปรแกรมน าเสนองานได้ 
    ผร.6.เรียกใช้โปรแกรมน าเสนองานได้ 

- การศึกษาความหมายและ
ความส าคัญ  รวมถึงการ
เรียกใช้โปรแกรมน าเสนองาน  
ย่อมส่งผลท าให้การน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

4 9 
 

4 การสร้างและการ
น าเสนอผลงาน 

     ผร.7. สามารถตกแต่งสไลด์ได้เหมาะ 
สมกับเนื้อหาและสไลด์มีความสวยงาม
น่าสนใจ 
     ผร.8. ใช้ค าส่ังต่างๆ ในโปรแกรม
น าเสนอ สร้างงานน าเสนอและน าเสนอ
หน้าช้ันเรียนได้ 
     ผร.9. สามารถพิมพ์งานน าเสนอออก
ทางเคร่ืองพิมพ์ได้ 

- การเรียนรู้วิธีการใช้ค าส่ัง
ต่างๆ ในโปรแกรมน าเสนอ
งานเพ่ือตกแต่งสไลด์    ช่วย
ท าให้งานน าเสนอมีความ
เหมาะสม  สวยงามและ
น่าสนใจ  อีกท้ังการพิมพ์งาน
น าเสนอออกทางเคร่ือง 
พิมพ์อาจช่วยให้ผู้สนใจมี
โอกาสศึกษาข้อมูลได้สะดวก
ย่ิงข้ึน 

20 44 
 

5 สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 4 20 
6 รวม 40 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               โรงเรียนเทศบาล๑วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 
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ค าอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
ง 23201  คอมพิวเตอร์ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 1         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                
  

อธิบายหลักการท าโครงงาน  เป็นการพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ด าเนินการพัฒนาตาม 
ความสนใจและความถนัด  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเขียนโปรแกรมโดยหลักการพ้ืนฐานในการเขียน
โปรแกรม 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  การเรียกใช้โปรแกรมและเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรม  PhotoShop 
CS  การตกแต่งภาพและข้อความในรูปแบบต่างๆ  ตลอดจนการบันทึกและการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์  
รวมทั้งอธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรม PhotoShop CS ได้  
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  บอกความหมายของโครงงานได้ 
2.  อธิบายหลักการและวิธีการท าโครงงานได้ 
3.  เขียนเค้าโครงร่างโครงงานได้ 
4.  ท าโครงงานหรือชิ้นงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ 
5.  บอกคุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรม PhotoShop CS ได้ 
6.  บอกส่วนประกอบของโปรแกรม  PhotoShop CS ได้ 
7.  บอกหน้าที่ของเครื่องมือต่างๆ  บนโปรแกรม  PhotoShop CS ได้ 
8.  ใช้โปรแกรม  PhotoShop CS  ตกแต่งภาพและข้อความได้ 
9.  สร้างผลงานตามจินตนาการได้หลายรูปแบบ 
10. น าเสนอผลงานโดยเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
ง 23201 คอมพิวเตอร์ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     ภาคเรียนท่ี 1   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
สัดส่วนคะแนน  80 : 20 
หน่วย

ท่ี 
ชื่อหน่วย มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

เวลา
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 

1 การท า
โครงงาน 

ง 3.1ม.3/1  อธิบายหลักการท า
โครงงานท่ีมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     ผร.1.บอกความหมายของ
โครงงานได้ 
     ผร.2.อธิบายหลักการและ
วิธีการท าโครงงานได้ 
     ผร.3.เขียนเค้าโครงร่าง
โครงงานได้ 

 การศึกษาความหมาย  หลักการและ
วิธีการท าโครงงาน  รวมถึงการเขียนเค้า
โครงร่างโครงงาน  จะช่วยท าให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถวางแผนด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ตามหลักการท าโครงงาน  
ซ่ึงส่งผลให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8 16 
 

2 โปรแกรม
ตกแต่งภาพ
(Photoshop) 

ง 3.1ม.3/4  ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือ
งานทีท าในชีวิตประจ าวัน  ตาม
หลักการท าโครงงานอย่างมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบ     
     ผร.5. บอกคุณสมบัติและ
ประโยชน์ของโปรแกรม 
Photoshop ได้ 
     ผร.6. บอกส่วนประกอบของ
โปรแกรม Photoshop ได้ 

 การศึกษาส่วนประกอบ  คุณสมบัติและ
ประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop 

ส่งผลให้เกิดความรู้  ความเข้าใจและ
เลือกใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

6 12 
 

3 การตกแต่ภาพ
และข้อความ 

ง 3.1ม.3/4  ใช้คอมพิวเตอร์
สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรือ
งานทีท าในชีวิตประจ าวัน  ตาม
หลักการท าโครงงานอย่างมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบ    
     ผร.7. บอกหน้าท่ีของ
เคร่ืองมือต่างๆ  บนโปรแกรม  
Photoshop ได้ 
ผร.8. ใช้โปรแกรม  Photoshop 
ตกแต่งภาพและข้อความได้ 
     ผร.4. ท าโครงงานหรือช้ินงาน
ท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีจิตส านึกและมีความ
รับผิดชอบ 

 วิธีการใช้งาน  ย่อมส่งผลให้เกิดการการ
เรียนรู้หน้าท่ีของเคร่ืองมือและสร้างและ
ตกแต่งภาพรวมถึงข้อความ  ซ่ึงสามารถ
น าไปใช้ในการตกแต่งช้ินงานต่างๆ ได้
ตามความต้องการ  เพ่ือให้ช้ินงานมี
ความสวยงาม  เหมาะสมและมีคุณค่า
มากข้ึน 

16 40 
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ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

4 การน าเสนอผลงาน ง 3.1ม.1/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน  
     ผร.9. น าเสนอผลงานโดยเลือก
ซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- การศึกษาเก่ียวกับ
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์    
จะช่วยให้สามารถเลือกใช้
ซอฟต์แวร์เพ่ือการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างเหมาะสมกับ
ลักษณะของงาน 

6 12 
 

5 สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 4 20 
6 รวม 40 100 
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ค าอธิบายรายวิชาสาระเพ่ิมเติม 
ง 23202  คอมพิวเตอร์ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3         ภาคเรียนท่ี 2         เวลา  40  ชั่วโมง        (จ านวน  1 หน่วยกิต) 
***************************************************************************                
 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน  โดยการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน  
การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิตัลมาช่วยในการน าเสนองาน  และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตาม
หลักการท างานโครงงาน  โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน  ใช้ค า
สุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อ่ืน 

ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและประโยชน์ของการเขียนโฮมเพจโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver  
การเรียกใช้โปรแกรมและค าสั่งต่างๆ  การพิมพ์ข้อความ  การจัดการเอกสาร  การตกแต่งเอกสารในรูปแบบ
ต่างๆ  การบันทึกข้อมูล  การแสดงผลและการน าเสนอผลงาน 
 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  บอกความหมายและความส าคัญของโปรแกรม  Dreamweaver  ได้ 
2.  บอกประโยชน์ของการเขียนโฮมเพจโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver  ได้ 
3.  พิมพ์ข้อความลงในหน้าโฮมเพจได้ 
4.  แทรกรูปภาพลงในหน้าโฮมเพจได้   
5.  จัดการเอกสารในหน้าโฮมเพจได้ 
6.  ตกแต่งหน้าโฮมเพจและบันทึกข้อมูลได้ 
7.  แสดงผลและน าเสนอผลงานได้ 
8. น าผลงานไปเผยแพร่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
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โครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม 
ง 23202 คอมพิวเตอร์ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนท่ี 2   เวลาเรียน  40  ชั่วโมง 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 โปรแกรม 
Dreamweaver 

ง 3.1ม.3/2  เขียนโปรแกรมภาษาขั้น
พ้ืนฐาน        
     ผร.1. บอกความหมายและความ 
ส าคัญของโปรแกรม  Dreamweaver ได้ 
     ผร.2.บอกประโยชน์ของการเขียน
โฮมเพจโดยใช้โปรแกรมDreamweaver  
ได้ 
     ผร.3. เรียกใช้โปรแกรมและค าส่ังบน
โปรแกรม  Dreamweaver  ได้ 

- การศึกษาความหมาย  
ความส าคัญและวิธีการ
เรียกใช้ค าส่ังต่างๆ ของ
โปรแกรม Dreamweaver 
ย่อมส่งผลให้เกิดความรู้  
ความเข้าใจและสามารถใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม  
Dreamweaver เพ่ือฝึก
เขียนโฮมเพจได้ 

8 16 
 

2 การเขียนโฮมเพจ ง 3.1ม.3/4  ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน
จากจินตนาการหรืองานทีท าในชีวิต 
ประจ าวัน  ตามหลักการท าโครงงาน
อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
     ผร.4. พิมพ์ข้อความลงในหน้าโฮมเพจ
ได้ 
     ผร.5. แทรกรูปภาพลงในหน้าโฮมเพจ
ได้ 

- การเรียนรู้วิธีการพิมพ์
ข้อความและแทรกรูปภาพลง
ในหน้าโฮมเพจ  จะช่วยให้
สามารถสร้างหน้าโฮมเพจได้
ตามความต้องการและยังช่วย
ให้หน้าโฮมเพจมีความ
สวยงามมากข้ึน 

8 16 
 

3 การตกแต่งโฮมเพจ ง 3.1ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน
จากจินตนาการหรืองานทีท าในชีวิต 
ประจ าวัน  ตามหลักการท าโครงงาน
อย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ    
     ผร.6.  จัดการเอกสารในหน้าโฮมเพจ
ได้ 
     ผร.7.  ตกแต่งหน้าโฮมเพจได้ 
     ผร.8.  บันทึกข้อมูลได้ 

- การจัดและการตกแต่งหน้า
โฮมเพจอย่างเหมาะสม  ย่อม
ส่งผลให้หน้าโฮมเพจมีความ
สวยงามและดูน่าสนใจมาก
ข้ึน  อีกท้ังการบันทึกข้อมูลยัง
ช่วยให้สามารถน ามาปรับปรุง  
แก้ไข  หรือน าไป 
ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้ 

14 36 
 

4 การน าเสนอผลงาน ง 3.1ม.3/3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
น าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน   
     ผร.9. แสดงผล-น าเสนอผลงานได้ 
     ผร.10. น าผลงานไปเผยแพร่บน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 

- การเรียนรู้วิธีการแสดงผล
เพ่ือน าเสนอผลงาน  รวมถึง
การน าเสนอผลงานบนเครือ 
ข่ายคอมพิวเตอร์  ย่อมส่งผล
ให้สามารถเผยแพร่ผลงานไป
ยังผู้สนใจได้มากข้ึน 

6 12 
 

5 สอบกลางภาค / สอบปลายภาค 4 20 
6 รวม 40 100 
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