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ตอนที่ 3

คาอธิบายรายวิชา
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
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โครงสร๎างหลักสูตร กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐาน
ระดับชั้น
รหัส
ชื่อรายวิชา
เวลาเรียน (หนํวยกิต)
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
(สาระที่ 3)
ม.1
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
(สาระที่ 1 และ 4)
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
(สาระที่ 1, 2 และ 4)
ม.2
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
(สาระที่ 3)
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
(สาระที่ 1, 2 และ 4)
ม.3
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
(สาระที่ 3)
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มเติม กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น

ม.1-3

รหัส
ง20201
ง20202
ง20203
ง20204
ง20205
ง20206
ง20207
ง20208
ง20209
ง20210

ชื่อรายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น
อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎น
การใช๎โปรแกรมภาพเคลื่อนไหว
การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น 1
การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น 2
การจัดการฐานข๎อมูล
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 1
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 2
การใช๎โปรแกรมตารางคานวณ
การใช๎โปรแกรมนาเสนอ

เวลาเรียน (หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
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รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มเติม กลุํมวิชาคอมพิวเตอร์ (ตํอ)
ระดับชั้น

ม.1-3

รหัส
ง20211
ง20212
ง20213
ง20214
ง20215
ง20216
ง20217
ง20218
ง20219
ง20220

ชื่อรายวิชา
การใช๎โปรแกรมแตํงภาพ
การใช๎โปรแกรมวาดรูป
การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 1
การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 2
การเขียนโปรแกรมภาษาซี

เวลาเรียน (หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
การเขียนเว็บไซต์ด๎วยภาษา HTML 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
การสร๎างเว็บไซต์ด๎วย Web Editor 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
การใช๎โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
การสืบค๎นข๎อมูลจากอินเทอร์เน็ต 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
การใช๎ห๎องสมุด
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มเติม กลุํมวิชางานบ๎าน-งานประดิษฐ์
ระดับชั้น

ม.1-3

รหัส
ง20221
ง20223
ง20224
ง20226
ง20229
ง20230
ง20231
ง20232

ชื่อรายวิชา
อาหารไทย
การผลิตเครื่องดื่ม
ขนมไทย
การแปรรูปอาหาร
โครงงานเพื่อชีวิต
งานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสดุ
การตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎าน

เวลาเรียน (หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (0.5 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
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รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มเติม กลุํมวิชางานเกษตร
ระดับชั้น

ม.1-3

รหัส
ง20241
ง20242
ง20244
ง20245
ง20246
ง20247
ง20248
ง20249
ง20250
ง20251
ง20252
ง20253

ชื่อรายวิชา
การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
การปลูกไม๎ตัดดอก
การผลิตกล๎าไม๎
การผสมดินปลูก
การปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุก
การปลูกพืชไรํเศรษฐกิจ
การเกษตรทฤษฎีใหมํ
การขยายพันธุ์พืช
การปลูกพืชสมุนไพร
การจัดสวนทั่วไป
การปลูกพืชผักสวนครัว
การเลี้ยงปลาน้าจืด

เวลาเรียน (หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มเติม กลุํมวิชางานชําง
ระดับชั้น
ม.1-3

รหัส
ง20261
ง20262
ง20223
ง20224

ชื่อรายวิชา
เขียนแบบเทคนิค 1
เขียนแบบเทคนิค 2
ชํางเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน

เวลาเรียน (หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
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รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพิ่มเติม กลุํมวิชางานธุรกิจ
ระดับชั้น

ม.1-3

รหัส
ง20281
ง20282
ง20283
ง20284
ง20285
ง20286
ง20287
ง20288
ง20289
ง20290
ง20291
ง20292
ง20293
ง20294
ง20295
ง20296
ง20297

ชื่อรายวิชา
หลักการขายเบื้องต๎น
งานสานักงาน
พิมพ์ดีดไทย 1
พิมพ์ดีดไทย 2
งานเลขานุการ 1
งานเลขานุการ 2
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา
งานระเบียนการเงิน
การประกอบธุรกิจขนาดหยํอม 1
การประกอบธุรกิจขนาดหยํอม 2
บัญชีเบื้องต๎น 1
บัญชีเบื้องต๎น 2
บุคลิกภาพนักขาย
การขาย 1
การขาย 2
งานธุรกิจ
การประกันภัย

เวลาเรียน (หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1.0 หนํวยกิต)
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา หลักการทางาน บทบาทของและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสาคัญและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ โดยศึกษาในเรื่อง
ความหมาย ประเภท ของข๎อมูลและสารสนเทศ วิธีการประมวลผลข๎อมูล ระดับของสารสนเทศ
อธิบาย หรือจัดกลุํมอภิปรายในเรื่องหลักการทางาน บทบาทของและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ ลักษณะสาคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝึกปฏิบัติการใช๎โปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์สาเร็จรูปที่ชํวยประมวลผลข๎อมูลให๎เป็นสารสนเทศ
เพื่อให๎มีความ รู๎ความเข๎าใจ เห็นคุณคําและใช๎กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค๎นข๎อมูล การเรียนรู๎ การสื่อสาร การทางานอยํางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1
รวม 3 ตัวชี้วัด

ม.1/1-3
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนการทางาน การใช๎กระบวนการกลุํมในการทางาน และการ
ตัดสินใจแก๎ปัญหาการทางานอยํางมีเหตุผล ในการทางานบ๎าน เสื่อผ๎าเครื่องแตํงกาย อาหารและ
โภชนาการ งานเกษตร งานชําง และงานประดิษฐ์
ฝึกปฏิบัติการทางานบ๎าน เสื่อผ๎าเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ งานเกษตร งานชําง
และงานประดิษฐ์ โดยการทางานเป็นขั้นตอน การใช๎กระบวนการกลุํมในการทางาน และการตัดสินใจ
แก๎ปัญหาการทางานอยํางมีเหตุผล
ศึกษาแนวทางการเลือกอาชีพ ความสาคัญของการสร๎างอาชีพ และเจคติที่ดีตํอการ
ประกอบสุจริต
อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ ความสาคัญของการสร๎างอาชีพ และเจคติที่ดีตํอการ
ประกอบสุจริต
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการทางานเพื่อดารงชีวิต และเห็นแนวทางในการศึกษาตํอ
เพื่อเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและเป็นอาชีพที่สุจริต
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1
ง 4.1
รวม 6 ตัวชี้วัด

ม.1/1-3
ม.1/1-3
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาการใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา การมีจิตสานึกในการ
ทางาน และการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา ในการทางานเกี่ยวกับงานบ๎าน เสื้อผ๎าและเครื่อง
แตํงกาย อาหารและโภชนาการ งานเกษตร งานชําง และงานประดิษฐ์
ฝึกปฏิบัติการทางานบ๎าน เสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ งานเกษตร งาน
ชําง และงานประดิษฐ์ โดยใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะกระบวนการแก๎ปัญหา การมีจิตสานึกใน
การทางาน และการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและคุ๎มคํา
ศึกษากระบวนการเทคโนโลยี การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยําง
ปลอดภัย ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพรําง 3 มิติ หรือภาพฉายเพื่อนาไปสูํการสร๎างต๎นแบบของ
สิ่งของเครื่องใช๎ หรือถํายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลเพื่อ
นาเสนอวิธีการ
ฝึกปฏิบัติการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎ตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยเลือกผลิตหรือสร๎าง
สิ่งของเครื่องใช๎จาก งานบ๎าน เสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ งานเกษตร งานชําง
และงานประดิษฐ์ อยํางมีความคิดสร๎างสรรค์ในการแก๎ปัญหา หรือสนองความต๎องการในการผลิตตาม
ความต๎องการของตนเอง และเลือกใช๎เทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์ตํอชีวิต สังคม และสิ่งแวดล๎อม และมี
การจัดการเทคโนโลยีด๎วยการลดการใช๎ทรัพยากรหรือเลือกใช๎เทคโนโลยีที่ไมํมีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม
ศึกษาการเสริมสร๎างประสบการอาชีพ วิธีการเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ และทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นในการประกอบอาชีพตําง ๆ
อธิบาย การเสริมสร๎างประสบการอาชีพ วิธีการเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ และทักษะพื้นฐานที่
จาเป็นในการประกอบอาชีพตําง ๆ
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการทางานเพื่อการดารงชีวิต การออกแบบเทคโนโลยี
และเห็นแนวทางในเตรียมตัวเข๎าสูํอาชีพ ตลอดจน การมีจิตสานึกในการทางาน และการใช๎ทรัพยากร
อยํางประหยัดและคุ๎มคํา
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.2/1-3
ง 2.1 ม.2/1-4
ง 4.1 ม.2/1-3
รวม 10 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา หลักการทางานเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ หลักการ
ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค๎นหาข๎อมูล และการติดตํอสื่อสารผํานเครือขําย
คอมพิวเตอร์ คุณธรรมและจริยธรรมในการติดตํอสื่อสาร ผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ตําง ๆ
ที่ใช๎ในการทางาน
อธิบาย หลักการทางานเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูลและเครือขํายคอมพิวเตอร์ หลักการ
ปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพื่อแก๎ปัญหาตําง ๆ ในการทางานตามกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชํน การใช๎โปรแกรมบีบอัดข๎อมูล การใช๎โปรแกรมตรวจจับไวรัส การใช๎
โปรแกรมตารางคานวณ การใช๎โปรแกรมค๎นหาคาศัพท์ และการใช๎โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง และการ
ใช๎โปรแกรมดูเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต เชํน ฟังวิทยุ ดูรายการโทรทัศน์ การสนทนา การรับ-สํงจดหมาย
อิเลคทรอนิกส์ เลํนเกม ฯลฯ เป็นต๎น
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการทางานเบื้องต๎นของการสื่อสารข๎อมูลและเครือขําย
คอมพิวเตอร์ หลักการปัญหาด๎วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ค๎นหาข๎อมูล และการ
ติดตํอสื่อสารผํานเครือขํายคอมพิวเตอร์ คุณธรรมและจริยธรรมในการติดตํอสื่อสาร ผํานเครือขําย
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ตําง ๆ ที่ใช๎ในการทางาน
รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1
รวม 4 ตัวชี้วัด

ม.2/1-4
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ การทางานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และการจัดการเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม ในการทางานบ๎าน เสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและ
โภชนาการ งานเกษตร งานชําง และงานประดิษฐ์
ฝึกปฏิบัตงิ านบ๎าน เสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ งานเกษตร งานชําง
และงานประดิษฐ์ โดยใช๎ขั้นตอนการทางานที่มีประสิทธิภาพ การทางานรํวมกันอยํางมีคุณธรรม และ
การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อม
ศึกษาระดับของเทคโนโลยี การสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการ
เทคโนโลยีอยํางปลอดภัย ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนาไปสูํการสร๎างต๎นแบบ และ
แบบจาลองความคิดของสิ่งของเครื่องใช๎ หรือถํายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและ
การรายงานผล
ฝึกปฏิบัติการสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี โดยเลือกผลิต
หรือสร๎างสิ่งของเครื่องใช๎หรือวิธีการจาก งานบ๎าน เสื้อผ๎าและเครื่องแตํงกาย อาหารและโภชนาการ
งานเกษตร งานชําง และงานประดิษฐ์ อยํางปลอดภัย ออกแบบถํายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนาไปสูํ
การสร๎างต๎นแบบ และแบบจาลองความคิดของสิ่งของเครื่องใช๎ หรือถํายทอดความคิดของวิธีการเป็น
แบบจาลองความคิด และรายงานผล
ศึกษาวิธีการหางานทาอยํางหลากหลาย แนวทางการเข๎าสูํอาชีพ และการประเมินทางเลือก
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
อภิปราย วิธีการหางานทาอยํางหลากหลาย แนวทางการเข๎าสูํอาชีพ และการประเมิน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการทางานเพื่อการดารงชีวิต การออกแบบเทคโนโลยี
และวิธีการหางานทาอยํางหลากหลาย แนวทางการเข๎าสูํอาชีพ และการประเมินทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพที่สอดคล๎องกับความรู๎ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.3/1-3
ง 2.1 ม.3/1-2
ง 4.1 ม.3/1-3
รวม 8 ตัวชี้วัด
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คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาหลักการทาโครงงานที่มีการใช๎สารสนเทศ การเขียนโปรแกรมภาษาพื้นฐาน เชํน
ภาษาซี HTML ภาษาสคริปต์ เชํน จาวา แฟลช เป็นต๎น การเลือกใช๎โปรแกรมหรือซอฟร์แวร์ในการ
นาเสนองาน การสร๎างงานตามจินตนาการหรืองานในชีวิตประจาวัน อยํางมีจิตสานึกรับและความ
รับผิดชอบ
ฝึกปฏิบัติงานเขียนโครงงานที่สนใจที่มีการใช๎สารสนเทศประกอบ ฝึกปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมภาษาพื้นฐาน เชํน ภาษาซี HTML ภาษาสคริปต์ เชํน จาวา แฟลช เป็นต๎น ฝึกปฏิบัติการใช๎
โปรแกรมหรือซอฟร์แวร์ในการนาเสนองาน การสร๎างงานตามจินตนาการหรืองานในชีวิตประจาวัน
อยํางมีจิตสานึกรับและความรับผิดชอบ โดยสร๎างงานในรูปแบบของโครงงานที่ตนเองสนใจ
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจหลักการทาโครงงานที่มีการใช๎สารสนเทศ การเขียนโปรแกรม
ภาษาพื้นฐาน การเลือกใช๎โปรแกรมหรือซอฟร์แวร์ในการนาเสนองาน การสร๎างงานตามจินตนาการ
หรืองานในชีวิตประจาวัน อยํางมีจิตสานึกรับและความรับผิดชอบ เชํน การใช๎ขอ๎มูลโดยมีการอ๎างอิง
แหลํงที่มาของข๎อมูล ไมํคัดลอกงานผู๎อื่น ใช๎คาสุภาพ ไมํสร๎างความเสียหายแกํผู๎อื่นในการสนทนา
หรือเขียนข๎อความใด ๆ บนอินเตอร์เน็ต และใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา เป็นต๎น
รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.3/1-4
รวม 4 ตัวชี้วัด
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ง20201 คอมพิวเตอร์เบื้องต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษา การใช๎งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช๎โปรแกรมประยุกต์ ได๎แกํ โปรแกรมที่
ใช๎ในสานักงาน เชํน โปรแกรมพิมพ์เอกสาร การสืบค๎นข๎อมูลในอินเตอร์เน็ต เป็นต๎น หลักคุณธรรม
และลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน หลักการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช๎งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การใช๎โปรแกรมประยุกต์ ได๎แกํ
โปรแกรมที่ใช๎ในสานักงาน เชํน โปรแกรมพิมพ์เอกสาร การสืบค๎นข๎อมูลในอินเตอร์เน็ต เป็นต๎น
โดยยึดหลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน หลักการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางาน
อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี มีการใช๎พลังงาน
ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ในการใช๎คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู๎
1. สามารถใช๎โปรแกรมโปรแกรมระบบปฏิบัติการได๎
2. สามารถใช๎โปรแกรมโปรแกรมพิมพ์เอกสารได๎
3. สามารถสืบค๎นข๎อมูลในอินเตอร์เน็ตได๎
4. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน
5. มีการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20202 อินเทอร์เน็ตเบื้องต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของอินเทอร์เน็ต ประวัติความเป็นมา
บริการตําง ๆ บนอินเทอร์เน็ต การเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตแบบตําง ๆ เว็บไซต์(Web Site) เว็บเพ็จ (Web
Page) เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ไอพีแอดเดรส (IP Address) โดเมนเนม (DNS) ยูอาร์แอล (URL)
เบราเซอร์ (Browser) การใช๎โปรแกรม Internet Explorer (IE) การใช๎โปรแกรม Firefox การพิมพ์
ข๎อความ และการบันทึกข๎อมูล หรือรูปภาพบนเว็บเพจ การเปลี่ยนมุมมองของเว็บเพจ การป้องกันหรือ
รักษาความปลอดภัยในการใช๎เว็บเพจ การค๎นหาข๎อมูลด๎วย Google เชํน เว็บ รูปภาพ แผนที่ ภาพถําย
ดาวเทียม และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การใช๎งานวิกิพีเดีย บล็อก และสื่อออนไลน์ คุณธรรมใน
การใช๎อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติ วําด๎วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฝึกทักษะการใช๎โปรแกรม Internet Explorer (IE) การใช๎โปรแกรม Firefox การสั่งพิมพ์
ข๎อความ และการบันทึกข๎อมูล หรือรูปภาพบนเว็บเพจ การเปลี่ยนมุมมองของเว็บเพจ การป้องกันหรือ
รักษาความปลอดภัยในการใช๎เว็บเพจ การค๎นหาข๎อมูลด๎วย Google เชํน เว็บ รูปภาพ แผนที่ ภาพถําย
ดาวเทียม และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การใช๎งานวิกิพีเดีย บล็อก และสื่อออนไลน์
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ ในการใช๎อินเทอร์เน็ต และและคุณธรรม จริยธรรม
เจตคติที่ดี เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎กับงานอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันได๎
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมายและเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได๎
2. สามารถเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตได๎
3. ใช๎งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ได๎
4. สามารถจัดการกับเว็บเพจ เชํน พิมพ์ บันทึก การป้องกันไวรัส เป็นต๎นได๎
5. สามารถการสืบค๎นข๎อมูลจาก Google สมัครสมาชิกและรับสํง E-Mail ได๎
6. สามารถใช๎งานวิกิพีเดีย บล็อก และสื่อออนไลน์ได๎
7. ปฏิบัติการใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ถูกต๎องตามหลักจริยธรรม และตามพระราชบัญญัติ
วําด๎วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวม 7 ผลการเรียนรู๎
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ง20203 การสร๎างภาพเคลื่อนไหว
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช๎สร๎างภาพเคลื่อนไหว (Flash 8) ความต๎องการของระบบ
การติดตั้งโปรแกรม ความรู๎พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรม เชํน สํวนประกอบของโปรแกรม แถบคาสั่ง แถบเมนู
แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต๎น การใช๎อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทางานกับสี เครื่องมือตกแตํงภาพ การจัดการ
กับวัตถุ การใช๎ข๎อความ การทางานกับซิมโบลส์ (Symbols) การทางานกับเลเยอร์ (Layer) การสร๎าง
ภาพเคลื่อนไหว และการใสํเสียง
ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม การใช๎โปรแกรม เชํน สํวนประกอบของโปรแกรม แถบคาสั่ง
แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต๎น การใช๎อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทางานกับสี เครื่องมือตกแตํงภาพ
การจัดการกับวัตถุ การใช๎ข๎อความ การทางานกับซิมโบลส์ (Symbols) การทางานกับเลเยอร์ (Layer) การสร๎าง
ภาพเคลื่อนไหว การใสํเสียง และการทาโครงงานนาเสนอภาพเคลื่อนไหวอยํางงําย อยํางน๎อย 1 งาน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น และใช๎เป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือใช๎เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได๎

ผลการเรียนรู๎
1. บอกความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช๎สร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎
2. อธิบายการทางานขั้นพื้นฐานของโปรแกรมได๎
3. ปฎิบัติการใช๎เครื่องมือในการวาดภาพได๎
4. ปฎิบัติการใช๎สีในการทางานได๎
5. ปฎิบัติการใช๎เครื่องมือในการตกแตํงภาพได๎
6. ปฎิบัติการจัดการกับวัตถุได๎
7. ปฎิบัติการใช๎ข๎อความได๎
8. ปฎิบัติการใช๎งานซิมโบลส์ (Symbols)ได๎
9. ปฎิบัติการใช๎งานเลเยอร์ได๎
10. ปฎิบัติการสร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎
11. ปฎิบัติการใสํเสียงให๎กับงานภาพเคลื่อนไหวได๎
12. จัดทาโครงงานนาเสนอโดยใช๎โปรแกรมภาพเคลื่อนไหวได๎อยํางน๎อย 1 โครงงาน
รวม 12 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20204 การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น 1
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น การติดตั้งโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(ภาษาโลโก) ลาดับการทางาน กระบวนความ ผังงาน หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร๎าง คาสั่งใน
การประมวลผล คาสั่งในการคานวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข๎อมูลแบบตําง ๆ คาสั่งควบคุม
โปรแกรมคาสั่งรับข๎อมูลและแสดงผลการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎นโดยใช๎ภาษาคอมพิวเตอร์
โดยใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎ การฝึกทักษะ การแก๎ปัญหา และนาเสนอผลงานและ
พัฒนางานคอมพิวเตอร์
เพื่อให๎เห็นคุณคําของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบ และนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตํอ
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ได๎
2. อภิปรายเหตุผลที่ต๎องเรียนมีการเขียนโปรแกรมได๎
3. อธิบายภาษาโลโกได๎
4. อธิบายคาสั่งงานเตําได๎
5. ปฏิบัติคาสั่ง pen up และ pen down ได๎
6. ปฏิบัติคาสั่ง เขียนรูปวงกลมและสํวนโค๎งได๎
7. ปฏิบัติคาสั่ง เปลี่ยนขนาดให๎เส๎นได๎
8. ปฏิบัตคิ าสั่ง ซํอนและแสดงตัวเตํา ได๎
9. ปฏิบัติคาสั่ง หลาย ๆ คาสั่งในบรรทัดเดียวได๎
10. ปฏิบัติการสร๎างสรรค์ภาพด๎วยคาสั่งพื้นฐานได๎
11. ปฏิบัติคาสั่ง กาหนดสีพื้นและเส๎นได๎
12. ปฏิบัติการบันทึกชิ้นงานลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึกภายนอก
และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได๎
13. ปฎิบัติคาสั่ง วนซ้าได๎
14. อธิบายชุดคาสั่งรูปแบบของกระบวนความ ได๎
15. ปฏิบัติการสร๎างและแก๎ไขกระบวนความได๎
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16. ปฎิบัติการสร๎างและบันทึกกระบวนความลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสื่อบันทึก
ภายนอกได๎
17. ปฏิบัติการเริ่มต๎นงานใหมํและการเรียกใช๎แฟ้มกระบวนความสารองมาใช๎งานใหมํได๎
18. ปฏิบัติการลบกระบวนความได๎
19. ปฏิบัติการดูรายชื่อแฟ้มข๎อมูลได๎
20. ปฏิบัติการพิมพ์กระบวนความด๎วยเครื่องพิมพ์ได๎
21. สามารถใช๎กระบวนความสร๎างชิ้นงานได๎
รวม 21 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20205 การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น การติดตั้งโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(ภาษาโลโก) ลาดับการทางาน กระบวนความ ผังงาน หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร๎าง คาสั่งใน
การประมวลผล คาสั่งในการคานวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข๎อมูลแบบตําง ๆ คาสั่งควบคุม
โปรแกรมคาสั่งรับข๎อมูลและแสดงผลการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎นโดยใช๎ภาษาคอมพิวเตอร์
โดยใช๎ทักษะการแสวงหาความรู๎ การฝึกทักษะ การแก๎ปัญหา และนาเสนอผลงานและ
พัฒนางานคอมพิวเตอร์
เพื่อให๎เห็นคุณคําของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได๎อยํางมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบ และนาไปใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาตํอ
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายเกี่ยวกับตัวแปรในภาษาโลโกได๎
2. อธิบายกระบวนความที่มีการกาหนดคําตัวแปรได๎
3. ปฏิบัติการใช๎ตัวแปรเปลี่ยนขนาดรูปได๎
4. อภิปรายแนวคิดเกี่ยวกับการใช๎ตัวแปรในภาษาโลโกได๎
5. ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงรูปภาพด๎วยตัวแปรได๎
6. ปฏิบัติการเขียนกระบวนความที่มีตัวแปรมากกวํา 1 ตัวได๎
7. ปฏิบัติการเขียนกระบวนความยํอยที่มีตัวแปรได๎
8. ปฏิบัติการเรียกซ้าได๎
9. ปฏิบัตกิ ารหยุดการทางานของกระบวนความได๎
10. ปฏิบัติการวิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหาได๎
11. อธิบายและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมได๎
12. อธิบายลักษณะโปรแกรมที่ดีได๎
13. บอกกฎเกณฑ์ของโปรแกรมโครงสร๎างได๎
14. อธิบายโครงสร๎างข๎อมูล คา และรายการได๎
15. อธิบายคาสั่งจัดการคา และรายการได๎
16. อธิบายการสร๎างเสียงดนตรีได๎
17. ปฏิบัติการสร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎
18. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได๎
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19. ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมสลับคําข๎อมูลได๎
20. ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมเรียงลาดับข๎อมูลได๎
21. ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมถามและตอบได๎
22. ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมทายตัวเลขได๎
23. ปฏิบัติการใช๎โปรแกรมทดสอบการบวกเลขได๎
รวม 23 ผลการเรียนรู๎
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ง20206 การจัดการฐานข๎อมูล
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความรูเ๎ บื้องต๎นเกี่ยวกับระบบ การจัดการ ประโยชน์ หลักการออกแบบ การใช๎
โปรแกรมสร๎างฐานข๎อมูล สํวนประกอบของโปรแกรม การใช๎เครื่องมือตําง ๆ การสร๎างตาราง การสร๎าง
แบบสอบถาม การสร๎างฟอร์ม การสร๎างรายงาน และการจัดการกับฐานข๎อมูล เชํน การนาเข๎าหรือ
สํงออกข๎อมูล การบีบอัดข๎อมูล การกาหนดรหัสผําน การยกเลิก และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
ฝึกทักษะการใช๎โปรแกรมสร๎างฐานข๎อมูล สํวนประกอบของโปรแกรม การใช๎เครื่องมือ
ตําง ๆ การสร๎างตาราง การสร๎างแบบสอบถาม การสร๎างฟอร์ม การสร๎างรายงาน และการจัดการกับ
ฐานข๎อมูล เชํน การนาเข๎าหรือสํงออกข๎อมูล การบีบอัดข๎อมูล การกาหนดรหัสผําน การยกเลิกรหัสผําน
และการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ เป็นต๎น
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะและ และคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ใช๎โปรแกรม
การจัดการฐานข๎อมูล เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎กับงานอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันได๎
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับฐานข๎อมูล และโปรแกรมฐานข๎อมูลได๎
2. สามารถสร๎างตารางเก็บข๎อมูลได๎
3. สามารถสร๎างแบบสอบถามข๎อมูลได๎
4. สามารถสร๎างฟอร์มกรอกข๎อมูลได๎
5. สามารถสร๎างรายงานข๎อมูลได๎
6. สามารถจัดการฐานข๎อมูลได๎
7. ทางานด๎วยความรับผิดชอบตรงตํอเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุํงมั่น
8. ทางานด๎วยความมุํงมั่น มีจิตสานึกที่ดี มีความสุขมีกิจนิสัย มีความรอบคอบในการ
ทางานจนสาเร็จปลอดภัยและสะอาด
รวม 8 ผลการเรียนรู๎

65

ง20207 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความหมายและความสาคัญของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับ
โปรแกรมตํางๆ ที่ใช๎สร๎างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรม Desktop Author วิธีการติดตั้งโปรแกรม
วิธีการข๎าสูํโปรแกรม สํวนประกอบของโปรแกรม การกาหนดคุณสมบัติของหน๎าหนังสือ ตลอดจน
วิธีการตําง ๆ ในการสร๎างหนังสือ เชํน การแทรกภาพหน๎าปก การเพิ่มและลดหน๎ากระดาษ การใสํสีใน
หน๎ากระดาษ การพิมพ์ข๎อความ การแทรกไฟล์เสียง (Mp3) การแทรกไฟล์ แอนิเมชั่น (Animation) และ
วีดีโอ การแทรกปุ่ม (Buttons) และการสร๎างการเชื่อมโยง การทาสารบัญและการเชื่อมโยง การบันทึก
ไฟล์เพื่อนาไปใช๎งานในแบบตําง ๆ เป็นต๎น
ฝึกทักษะการติดตั้งโปรแกรม การเข๎าสูํโปรแกรม การใช๎งานสํวนประกอบตําง ๆ ของ
โปรแกรม การกาหนดคุณสมบัติของหน๎าหนังสือ การแทรกภาพหน๎าปก การเพิ่มและลดหน๎ากระดาษ
การใสํสีในหน๎ากระดาษ การพิมพ์ข๎อความ การแทรกไฟล์เสียง (Mp3) การแทรกไฟล์ แอนิเมชั่น
(Animation) และวีดีโอ การแทรกปุ่ม (Buttons) และการสร๎างการเชื่อมโยง การทาสารบัญและการ
เชื่อมโยง การบันทึกไฟล์เพื่อนาไปใช๎งานในแบบตําง ๆ
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการใช๎โปรแกรมสร๎างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ และมี
คุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายความสาคัญและประโยชน์ของหนังสืออิเลคทรอนิกส์ได๎
2. อธิบายวิธีการเริ่มต๎นสร๎างหนังสือได๎
3. สามารถแทรกข๎อความและมัลติมิเดียในหนังสือได๎
4. สามารถสร๎างปุ่ม(buttons) และการเชื่อมโยงได๎
5. สามารถบันทึกงานเพื่อนาออกไปเผยแพรํได๎
6. บอกตามหลักจริยธรรม และพระราชบัญญัติ วําด๎วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ได๎
7. ทางานด๎วยความรับผิดชอบตรงตํอเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุํงมั่น
8. ปฏิบัติการทาโครงงานสร๎างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ในเนื้อหาที่ตนเองสนใจได๎
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20208 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาเพิ่มพูนความรู๎ในการใช๎โปรแกรมอื่น ๆ ที่จะชํวยแตํงหนังสืออิเลคทรอนิกส์ใหมํ
มีความนําสนใจมากขึ้น เชํนโปรแกรมแตํงภาพ โปรแกรมแปลงไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง เป็นต๎น
ฝึกปฎิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะการติดตั้งและการใช๎โปรแกรมแตํงภาพ โปรแกรมแปลงไฟล์
ชนิดตําง ๆ เพื่อนามาใช๎ในโปรแกรมสร๎างหนังสืออิเลคทรอนิกส์
เพิ่มพูนความรู๎และทักษะการใช๎งานโปรแกรมทาหนังสืออิเลคทรอนิกส์ และทาโครงงาน
หนังสืออิเลคทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ตามที่ตนเองสนใจได๎อยํางน๎อย 1 เรื่อง
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะที่สูงขึ้นในการใช๎โปรแกรมสร๎างหนังสือ
อิเลคทรอนิกส์ให๎มีความนําสนใจมากยิ่งขึ้น และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
ผลการเรียนรู๎
1. ใช๎โปรแกรมแตํงภาพได๎
2. ใช๎โปรแกรมแปลงไฟล์ชนิดตําง ๆ ได๎
3. สร๎างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ในเนื้อหาที่ตนเองสนใจได๎ อยํางน๎อย 1 เรื่อง
4. ทางานด๎วยความรับผิดชอบตรงตํอเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุํงมั่น
รวม 4 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20209 การใช๎โปรแกรมตารางคานวณ
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช๎สร๎างตารางคานวณ (Microsoft office Excel 2007) ความ
ต๎องการของระบบ การติดตั้งโปรแกรม ความรู๎พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรม เชํน สํวนประกอบของโปรแกรม
แถบคาสั่ง แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต๎น การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหมํและงานเกํา การ
ทางานกับเวิร์กบุค การทางานกับเวร์กชีต การป้อนข๎อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ การสร๎างแผนภูมิ การ
ทางานกับฐานข๎อมูล การสร๎างรายงานข๎อมูล การคานวณและการใช๎ฟังก์ชั่น การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ และการตั้งคําความปลอดภัยให๎กับข๎อมูล
ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม การเปิด-ปิดโปรแกรม การเปิด-ปิดงานใหมํและงานเกํา การ
ทางานกับเวิร์กบุค การทางานกับเวิร์กชีต การป้อนข๎อมูลในเซลล์ การจัดรูปแบบเซลล์ การสร๎างแผนภูมิ การ
ทางานกับฐานข๎อมูล การสร๎างรายงานข๎อมูล การคานวณและการใช๎ฟังก์ชั่น การพิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ การตั้งคําความปลอดภัยให๎กับข๎อมูล และการฝึกปฏิบัติงานการใช๎โปรแกรมตามแบบที่กาหนดให๎
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เกี่ยวกับการใช๎โปรแกรมตารางคานวณ และใช๎เป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือใช๎เป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพได๎

ผลการเรียนรู๎
1. บอกความเป็นมา ประโยชน์ และสํวนประกอบของโปรแกรมได๎
2. สามารถทางานกับเวิร์กชีตได๎
3. สามารถป้อนข๎อมูลในตารางได๎
4. สามารถจัดรูปแบบข๎อมูลได๎
5. สามารถทางานกับแผนภูมิได๎
6. สามารถทางานกับฐานข๎อมูลได๎
7. สามารถสร๎างรายงานได๎
8. สามารถใช๎ฟังก์ชั่น และการคานวณได๎
9. สามารถใช๎พิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได๎
10. สามารถกาหนดคําความปลอดภัยให๎กับข๎อมูลได๎
11. สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดให๎ได๎
รวม 11 ผลการเรียนรู๎
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ง20210 การใช๎โปรแกรมนาเสนอ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมายและขั้นตอนการนาเสนอ สํวนประกอบของโปรแกรม มุมมอง ลักษณะ
ของการสร๎างงานนาเสนอแตํละแบบ การแทรกและกาหนดรูปแบบสไลด์แผํนใหมํ การลบสไลด์ การ
บันทึกงาน การเปิดงานเกํามาแก๎ไข การสร๎างงานใหมํ การจัดรูปแบบข๎อความ สัญลักษณ์ หัวข๎อ การ
ตกแตํงสไลด์ การกาหนดและตกแตํงตัวอักษร การแทรกและจัดการรูปภาพ รูปทรง วัตถุตําง ๆ
ข๎อความศิลป์ การสร๎างและแก๎ไขต๎นแบบสไลด์ การใช๎งานสไลด์สาเร็จรูป การสร๎างและตกแตํงตาราง
แผนภูมิ ผังองค์กร การควบคุมสไลด์ขณะนาเสนอ การกาหนดการเคลื่อนไหวของสไลด์ การแทรก
ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง การอัดเสียงบรรยาย การกาหนดหัวท๎ายกระดาษ การพิมพ์งานออกทาง
เครื่องพิมพ์ การสร๎างอัลบั้มภาพ การสร๎างปุ่มในการเชื่อมโยงแบบตําง ๆ การกาหนดรหัสผํานในการ
นาเสนอและยกเลิกได๎ หลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน หลักการใช๎พลังงาน
ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ฝึกปฏิบัติการสร๎างงานนาเสนอแตํละแบบ การแทรกและกาหนดรูปแบบสไลด์แผํน
ใหมํ การลบสไลด์ การบันทึกงาน การเปิดงานเกํามาแก๎ไข การสร๎างงานใหมํ การจัดรูปแบบข๎อความ
สัญลักษณ์ หัวข๎อ การตกแตํงสไลด์ การกาหนดและตกแตํงตัวอักษร การแทรกและจัดการรูปภาพ
รูปทรง วัตถุตําง ๆ ข๎อความศิลป์ การสร๎างและแก๎ไขต๎นแบบสไลด์ การใช๎งานสไลด์สาเร็จรูป การ
สร๎างและตกแตํงตาราง แผนภูมิ ผังองค์กร การควบคุมสไลด์ขณะนาเสนอ การกาหนดการเคลื่อนไหว
ของสไลด์ การแทรกไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียง การอัดเสียงบรรยาย การกาหนดหัวท๎ายกระดาษ การพิมพ์
งานออกทางเครื่องพิมพ์ การสร๎างอัลบั้มภาพ การสร๎างปุ่มในการเชื่อมโยงแบบตําง ๆ การกาหนด
รหัสผํานในการนาเสนอและยกเลิกได๎ โดยยึดหลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน
หลักการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการใช๎งานโปรแกรมนาเสนอ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดี มีการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
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ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายของการนาเสนอและขั้นตอนการนาเสนอ สํวนประกอบของโปรแกรม
การกาหนดมุมมอง ลักษณะของการสร๎างงานนาเสนอแตํละแบบได๎
2. สร๎างงานใหมํ บันทึกงาน เปิดงานเกํามาแก๎ไข จัดการกับข๎อความและตัวอักษรได๎
3. แทรกรูปภาพ รูปทรง วัตถุ และข๎อความศิลป์ได๎
4. สร๎างสไลด์ต๎นแบบและธีมการนาเสนอได๎
5. สร๎างและตกแตํง ตาราง แผนภูมิ และผังองค์ได๎
6. กาหนดการเคลื่อนไหวในการนาเสนอได๎
7. แทรกไฟล์เสียง อัดเสียงบรรยาย และ แทรกไฟล์วีดีโอได๎
8. สร๎างปุ่มเชื่อมโยงให๎กับสไลด์และพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ได๎
9. ปฏิบัติงานนาเสนอโดยใช๎กระบวนการกลุํม ตามความความคิดสร๎างสรรค์ได๎
อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20211 การใช๎โปรแกรมแตํงภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต๎น หลักการทางานและการ
แสดงผลของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Raster และ Vector ความแตกตํางของ
กราฟิกแบบ 2 มิติ หลักการใช๎สีและแสงในคอมพิวเตอร์ แฟ้มภาพกราฟิกแบบ Raster และ Vector
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช๎งานด๎านตําง ๆ การใช๎อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข๎องกับงาน
กราฟิก โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Photoshop ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมในการทางานเกี่ยวกับงานกราฟิก
อธิบายฝึกความรูเ๎ กี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต๎น หลักการทางานและ
การแสดงผลของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของภาพกราฟิกแบบ Raster และ Vector ความแตกตําง
ของกราฟิกแบบ 2 มิติ หลักการใช๎สีและแสงในคอมพิวเตอร์ แฟ้มภาพกราฟิกแบบ Raster และ Vector
คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยุกต์ใช๎งานด๎านตําง ๆ การใช๎อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข๎องกับงาน
กราฟิก โปรแกรมกราฟิกแบบ Raster คุณสมบัติของโปรแกรม Adobe Photoshop ตลอดจนคุณธรรม
จริยธรรมในการทางานเกี่ยวกับงานกราฟิก
ปฏิบัติทักษะการการติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop การติดตั้งฟอนต์ไทย การติดตั้ง
Plug- In สํวนประกอบของโปรแกรม Adobe Photoshop การเข๎า-ออกโปรแกรม Adobe Photoshop
การกาหนดมุมมอง การสร๎างไฟล์ใหมํ การเปิดไฟล์รูปภาพ การบันทึกไฟล์รูปภาพ การสร๎างรูปภาพ
ในรูปแบบเว็บเพจ การพิมพ์รูปภาพออกทางเครื่องพิมพ์ การใช๎งาน Layer การสร๎าง Selection การ
ใช๎ Extract แยกภาพออกจากพื้นหลัง การตัดรูปภาพ การคัดลอกรูปภาพ การยํอขยายรูปภาพ ด๎วย
คาสั่ง Free Transform การปรับรูปทรงรูปภาพด๎วยคาสั่ง Transform การใช๎เครื่องมือ Text สร๎าง
ตัวอักษร การตกแตํงข๎อความแบบ Type Layer การสร๎างข๎อความแบบหลายบรรทัดและการจัดการ
ข๎อความ การใช๎เครื่องมือ Pencil Eraser และ Brush การสร๎างหัวพูํกัน การใช๎เครื่องมือในกลุํม Shape
Tool การสร๎างภาพเพิ่มในเครื่องมือ Shape การใช๎สี การเติมสีและลวดลายด๎วยเครื่องมือ Paint Bucket
การเติมสีด๎วยเครื่องมือ Gradient การใช๎เครื่องมือ Healing Brush และ Patch การใช๎เครื่องมือ Clone
Stamp และ Pattern Stamp การเครื่องมือ Blur , Sharpen และ Smudge การใช๎เครื่องมือDodge , Burn
และ Sponge การเครื่องมือ History Brush และ Art History Brush การคาสั่ง Liquefy ในการ
ปรับเปลี่ยนภาพ การใช๎คาสั่ง Image ในการปรับสีและแสงเงาของรูปภาพ การใช๎คาสั่ง Curves , Color
Balance และคาสั่ง Brightness / Contrast การใช๎คาสั่ง Hue Saturation การใช๎คาสั่ง Desaturation ,
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Replace Color , Selective Color และคาสั่ง Chanel Mixer การสร๎างภาพแบบ Grayscale การใช๎
คาสั่ง Gradient Map, Invert , Equalize ,Threshold และคาสั่ง Posterize การใช๎คาสั่ง Variations
การใช๎ Filter การใช๎ Pallet Chanel ในการสร๎าง Effect การใช๎ Plug-In การใช๎ Action ฝึก
ปฏิบัตงิ านตกแตํงรูปภาพตามแบบที่กาหนดให๎ และจัดทาโครงงานกราฟิกอยํางน๎อย 1 ชิ้น
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะและและคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการใช๎
โปรแกรมกราฟิก เพื่อนาไปประยุกต์ใช๎กับงานอื่น ๆ ในชีวิตประจาวันหรือให๎บริการได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายความสาคัญ และหลัการทางานด๎านคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต๎นได๎
2. อธิบายการใช๎งานและการติดตั้งโปรแกรมกราฟิก เชํนโปรแกรม Adobe Photoshop
CS 2 เป็นต๎น ได๎
3. ปฎิบัติการสร๎าง Selection ให๎กับรูปภาพได๎
4. ปฎิบัติการสร๎างตัวอักษรและข๎อความได๎
5. ปฎิบัติการใช๎เครื่องมือวาดภาพได๎
6. ปฎิบัติการปรับแตํงและการแก๎ไขรูปภาพได๎
7. ปฎิบัติการปรับสีและแสงเงาของรูปภาพได๎
8. ปฎิบัติการสร๎าง Effect ให๎กับรูปภาพได๎
9. สร๎างชิ้นงานกราฟิกตามแบบที่กาหนดให๎ได๎
10. จัดทาโครงงานเกี่ยวกับการสร๎างงานกราฟิกได๎ อยํางน๎อย 1 โครงงาน
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20212 การใช๎โปรแกรมวาดรูป
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช๎งานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์
เชํน โปรแกรม Adobe Illustrator CS 3 เป็นต๎น การจัดการพื้นที่การทางาน การสร๎างรูปทรงตําง ๆ วัตถุ
(Object) และสัญลักษณ์ (Symbol) การทางานกับสี การจัดการภาพ การทางานกับตัวอักษร การใช๎งาน
Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการปรับแตํงภาพด๎วยฟิลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟกต์
(Effect)
อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช๎งานโปรแกรมวาดรูปแบบเวกเตอร์
เชํน โปรแกรม Adobe Illustrator CS 3 เป็นต๎น ปฏิบัติการติดตั้งโปแกรม การจัดการพื้นที่การทางาน
การสร๎างรูปทรงตําง ๆ วัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol) การทางานกับสี การจัดการภาพ การ
ทางานกับตัวอักษร การใช๎งาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh และการปรับแตํงภาพด๎วย
ฟิลเตอร์ (Filter) และเอฟเฟกต์ (Effect) และสร๎างสรรค์ชิ้นงานตามหัวข๎อที่กาหนดให๎ได๎อยํางน๎อย 1
ชิ้นงาน
เพื่อให๎เห็นคุณคําของการทางานเกี่ยวกับการใช๎โปแกรมสร๎างภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์
สามารถนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ในชีวิตประจาวัน และประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่เหมาะสมในการทางานด๎านกราฟิก
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับภาพกราฟิก และการใช๎งานโปรแกรมวาดรูป เชํน
โปรแกรม Adobe Illustrator CS 3 เป็นต๎น ได๎
2. ปฎิบัติการติดตั้งโปรแกรม และจัดการพื้นที่การทางานได๎
3. ปฎิบัติการสร๎างรูปทรงตําง ๆ ได๎
4. ปฎิบัติการสร๎างวัตถุ (Object) และสัญลักษณ์ (Symbol)ได๎
5. ปฎิบัติการทางานกับสีได๎
6. ปฎิบัติการจัดการภาพได๎
7. ปฎิบัติการทางานกับตัวอักษรได๎
8. ปฎิบัติการใช๎งาน Pain Brush, Gradient และ Gradient Mesh ได๎
9. สร๎างสรรค์ชิ้นงานตามหัวข๎อที่กาหนดให๎ได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้นงานได๎
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20213 การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 1
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช๎สร๎างภาพเคลื่อนไหว (Flash 8) ความต๎องการของ
ระบบ การติดตั้งโปรแกรม ความรู๎พื้นฐานที่เกี่ยวกับโปรแกรม เชํน สํวนประกอบของโปรแกรม
แถบคาสั่ง แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต๎น การใช๎อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทางานกับสี
เครื่องมือตกแตํงภาพ การจัดการกับวัตถุ การใช๎ข๎อความ การทางานกับซิมโบลส์ (Symbols) การ
ทางานกับเลเยอร์ (Layer) และการสร๎างภาพเคลื่อนไหว
ฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม การใช๎โปรแกรม เชํน สํวนประกอบของโปรแกรม แถบ
คาสั่ง แถบเมนู แถบเครื่องมือ ฯลฯ เป็นต๎น การใช๎อุปกรณ์ในการวาดภาพ การทางานกับสี เครื่องมือ
ตกแตํงภาพ การจัดการกับวัตถุ การใช๎ข๎อความ การทางานกับซิมโบลส์ (Symbols) การทางานกับเล
เยอร์ (Layer) และการสร๎างภาพเคลื่อนไหว
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น และใช๎เป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือใช๎เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความเป็นมาของโปรแกรมที่ใช๎สร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎
2. อธิบายการทางานขั้นพื้นฐานของโปรแกรมได๎
3. ปฎิบัติการใช๎เครื่องมือในการวาดภาพได๎
4. ปฎิบัติการใช๎สีในการทางานได๎
5. ปฎิบัติการใช๎เครื่องมือในการตกแตํงภาพได๎
6. ปฎิบัติการจัดการกับวัตถุได๎
7. ปฎิบัติการใช๎ข๎อความได๎
8. ปฎิบัติการใช๎งานซิมโบลส์ (Symbols)ได๎
9. ปฎิบัติการใช๎งานเลเยอร์ได๎
10. ปฎิบัติการสร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20214 การสร๎างภาพเคลื่อนไหว 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาการสร๎างภาพเคลื่อนไหว (Flash 8) การใสํเสียงให๎กับภาพเคลื่อนไหว และการทา
โครงงานภาพเคลื่อนไหว
ฝึกทักษะการสร๎างภาพเคลื่อนไหว การใสํเสียงให๎กับภาพเคลื่อนไหว และการทาโครงงาน
ภาพเคลื่อนไหว อยํางน๎อย 1 โครงงาน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น และใช๎เป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอหรือใช๎เป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพได๎
ผลการเรียนรู๎
1. ปฎิบัติการสร๎างภาพเคลื่อนไหวได๎
2. ปฎิบัติการใสํเสียงให๎กับภาพเคลื่อนไหวได๎
3. จัดทาโครงงานภาพเคลื่อนไหวอยํางงําย ได๎อยํางน๎อย 1 โครงงาน
รวม 3 ผลการเรียนรู๎
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ง20215 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น การติดตั้งโปรแกรมภาษา Turbo C++ เวอร์ชั่น 4.5
องค์ประกอบของภาษาซี ตัวแปร ชนิดของข๎อมูล นิพจน์ ตัวดาเนินการ ฟั่งก์ชั่นการรับและแสดงผล
ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ การควมคุมเงื่อนไข การทางานเป็นรอบ อาเรย์ ฟังก์ชั่นการจัดการสตริง
การสร๎างฟังก์ชั่น และตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ ข๎อมูลชนิดโครงสร๎าง และการจัดการแฟ้มข๎อมูล
อธิบายการหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น องค์ประกอบของภาษาซี ตัวแปร ชนิดของ
ข๎อมูล นิพจน์ ตัวดาเนินการ ปฎิบัติทักษะการติดตั้งโปรแกรมภาษา Turbo C++ เวอร์ชั่น 4.5
การใช๎คาสั่งฟังก์ชั่นการรับและแสดงผล ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ การใช๎คาสั่งควมคุมเงื่อนไข
การใช๎คาสั่งการทางานเป็นรอบ การใช๎คาสั่งอาเรย์ การใช๎คาสั่งฟังก์ชั่นการจัดการสตริง การสร๎าง
ฟังก์ชั่นและตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ การใช๎คาสั่งจัดการข๎อมูลชนิดโครงสร๎าง และการจัดการ
แฟ้มข๎อมูล
เพื่อให๎เห็นคุณคําความสาคัญของการเขียนโปรแกรม และมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี
ในการทางานหรือการศึกษาตํอเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายการหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎นได๎
2. อธิบายองค์ประกอบของภาษาซี ตัวแปร ชนิดของข๎อมูล นิพจน์ ตัวดาเนินการได๎
3. ปฎิบัติการติดตั้งโปรแกรมภาษา Turbo C++ เวอร์ชั่น 4.5 ได๎
4. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งฟังก์ชั่นการรับและแสดงผลได๎
5. ปฎิบัติการใช๎ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ได๎
6. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งควมคุมเงื่อนไขได๎
7. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งฟังก์ชั่นการจัดการสตริงได๎
8. ปฎิบัติการสร๎างฟังก์ชั่นและตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ได๎
9. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งจัดการข๎อมูลชนิดโครงสร๎าง และการจัดการแฟ้มข๎อมูลได๎
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20216 การเขียนเว็บไซต์ด๎วยภาษา HTML
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การสร๎าง Web Server โครงสร๎างของ
ภาษา HTML การจัดการข๎อความ การตกแตํงข๎อความ การแสดงลาดับรายการและจัดการกับรูปภาพ
การสร๎างตาราง การใช๎คาสั่งเชื่อมโยงหน๎าเว็บเพจ การสร๎างเฟรม การสร๎างฟอร์ม การขอพื้นที่
เว็บไซต์ และ Upload ข๎อมูล
อธิบายใช๎งานความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การสร๎าง Web Server
ปฏิบัติทักษะการเขียนโครงสร๎างของภาษา HTML การจัดการข๎อความ การตกแตํงข๎อความ การแสดง
ลาดับรายการและจัดการกับรูปภาพ การสร๎างตาราง การใช๎คาสั่งเชื่อมโยงหน๎าเว็บเพจ การสร๎างเฟรม
การสร๎างฟอร์ม การขอพื้นที่เว็บไซต์ Upload ข๎อมูล และสร๎างชิ้นงานได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
เพื่อให๎เห็นคุณคําของการทางานเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวัน และประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสมในการทางาน
เกี่ยวกับงานด๎านเว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการสร๎าง Web Server ได๎
2. อธิบายโครงสร๎างของภาษา HTML ได๎
3. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งในการจัดการข๎อความ และการตกแตํงข๎อความได๎
4. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งในการแสดงลาดับรายการและจัดการกับรูปภาพได๎
5. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งในการใช๎คาสั่งเชื่อมโยงหน๎าเว็บเพจได๎
6. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งในการการสร๎างเฟรมได๎
7. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งในการการสร๎างฟอร์ม ได๎
8. ปฎิบัติการใช๎คาสั่งในการขอพื้นที่เว็บไซต์ Upload ข๎อมูลได๎
9. สร๎างชิ้นงานการเขียนเว็บไซต์ได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20217 การสร๎างเว็บไซต์ด๎วย Web Editor
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร๎างเว็บไซต์ การใช๎งานโปรแกรม Web Editor
เชํน Dreamweaver 8 เป็นต๎น การสร๎างและจัดการข๎อความ การใช๎และจัดการภาพกราฟิก การสร๎าง
ตาราง การเชื่อมโยง การจัดการเฟรม การสร๎างเลเยอร์ การสร๎างฟอร์ม การสร๎างมัลติมิเดีย การตกแตํง
เว็บเพจ ด๎วย Timeline และ Behaviors และการอัพโหลดเว็บไซต์เข๎าสูํอินเตอร์เน็ต
อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร๎างเว็บไซต์ การใช๎งานโปรแกรม Web
Editor เชํน Dreamweaver 8 เป็นต๎น ปฏิบัติทักษะการสร๎างและจัดการข๎อความ การใช๎และจัดการ
ภาพกราฟิก การสร๎างตาราง การเชื่อมโยง การจัดการเฟรม การสร๎างเลเยอร์ การสร๎างฟอร์ม การ
สร๎างมัลติมิเดีย การตกแตํงเว็บเพจ ด๎วย Timeline และ Behaviors และการอัพโหลดเว็บไซต์เข๎าสูํ
อินเทอร์เน็ต และสร๎างสรรค์พัฒนาชิ้นงานด๎านเว็บไซต์ได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
เพื่อให๎เห็นคุณคําของการทางานเกี่ยวกับเว็บไซต์ สามารถนาความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจาวัน และประยุกต์ใช๎กับวิชาอื่น ๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่เหมาะสมในการทางาน
เกี่ยวกับงานด๎านเว็บไซต์ และอินเทอร์เน็ต

ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการสร๎างเว็บไซต์ ได๎
2. อธิบายการใช๎งานโปรแกรม Web Editor เชํน Dreamweaver 8 เป็นต๎น ได๎
3. ปฎิบัติการสร๎างและจัดการข๎อความได๎
4. ปฎิบัติการใช๎และจัดการภาพกราฟิก ได๎
5. ปฎิบัติการสร๎างตารางได๎
6. ปฎิบัตกิ ารเชื่อมโยงได๎
7. ปฎิบัตกิ ารจัดการเฟรมได๎
8. ปฎิบัตกิ ารสร๎างเลเยอร์ได๎
9. ปฎิบัติการสร๎างมัลติมิเดียได๎
10. ปฎิบัตกิ ารสร๎างเลเยอร์ได๎
11. ปฎิบัติการการตกแตํงเว็บเพจ ด๎วย Timeline และ Behaviors ได๎
12. ปฎิบัติการอัพโหลดเว็บไซต์เข๎าสูํอินเทอร์เน็ตได๎
13. สร๎างสรรค์พัฒนาชิ้นงานด๎านเว็บไซต์ได๎อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
รวม 13 ผลการเรียนรู๎
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ง20218 การใช๎โปรแกรมออกแบบชิ้นงาน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน เชํน โปรแกรม PTC Pro DESKTOP 8.0
หรือโปรแกรม Google SketchUp 7.0 เป็นต๎น การดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช๎ การติดตั้งโปรแกรม
หน๎าตํางการทางานและสํวนประกอบภายในโปรแกรม การใช๎โปรแกรมเบื้องต๎น การจัดการกับชิ้นงาน
การวาดรูปสร๎างโมเดล การแก๎ไขและตกแตํงโมเดล และการใช๎โมเดลสาเร็จรูป
อธิบายความรู๎เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบชิ้นงาน เชํน โปรแกรม PTC Pro DESKTOP 8.0
หรือโปรแกรม Google SketchUp 7.0 เป็นต๎น ฝึกปฏิบัติทักษะการดาวน์โหลดโปรแกรม การติดตั้ง
โปรแกรม Google SketchUp 7.0 การใช๎งานหน๎าตํางการทางานและสํวนประกอบภายในโปรแกรม
การใช๎โปรแกรมเบื้องต๎น การจัดการกับชิ้นงาน การวาดรูปสร๎างโมเดล การแก๎ไขและตกแตํงโมเดล
การใช๎โมเดลสาเร็จรูป และการสร๎างสรรค์ชิ้นงานตามแบบที่กาหนดให๎อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการใช๎โปรแกรมออกแบบชิ้นงานตามต๎องการ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน และการศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม
และคํานิยมที่เหมาะสมในการทางานด๎านการออกแบบชิ้นงานโดยใช๎คอมพิวเตอร์
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรู๎เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบชิ้นงานได๎
2. ดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช๎ และติดตั้งโปรแกรมได๎
3. อธิบาย การใช๎งานหน๎าตํางการทางานและสํวนประกอบภายในโปรแกรมได๎
4. ปฎิบัตกิ ารใช๎โปรแกรมเบื้องต๎นได๎
5. ปฎิบัตกิ ารจัดการกับชิ้นงานได๎
6. ปฎิบัตกิ ารวาดรูปสร๎างโมเดลได๎
7. ปฎิบัตกิ ารแก๎ไขและตกแตํงโมเดลได๎
6. ปฎิบัตกิ ารใช๎โมเดลสาเร็จรูปได๎
7. สร๎างสรรค์ชิ้นงานตามแบบที่กาหนดให๎ได๎ อยํางน๎อย 1 ชิ้นงาน
รวม 7 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20219 การสืบค๎นข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ต
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของอินเทอร์เน็ต ประวัติความเป็นมา
การเริ่มใช๎ในประเทศไทย การเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตแบบตําง ๆ การค๎นหาข๎อมูลด๎วย Google
การรับ สํง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ประโยชน์และโทษจากการใช๎อินเทอร์เน็ต คุณธรรมใน
การใช๎อินเทอร์เน็ต พระราชบัญญัติ วําด๎วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฝึกทักษะเกี่ยวกับการค๎นหาข๎อมูลด๎วย Google เชํน เว็บไซต์ รูปภาพ แผนที่ ภาพถําย
ดาวเทียมสื่อการเรียนรู๎ออนไลน์ตํางๆ การรับ และสํงจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail)
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช๎อินเทอร์เน็ตเพื่อ
เป็นพื้นฐานในการนาไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนมีลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน
ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมายและเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได๎
2. สามารถเชื่อมตํออินเทอร์เน็ตแบบตําง ๆ ได๎
3. สามารถการสืบค๎นข๎อมูลจาก Google ได๎
4. สมัครสมาชิกและรับสํง E-mail ได๎
5. ปฏิบัติการใช๎คอมพิวเตอร์ได๎ถูกต๎องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และตาม
พระราชบัญญัติ วําด๎วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20220 การใช๎ห๎องสมุด
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของห๎องสมุด ประเภทของห๎องสมุด จาแนก
ประเภทของหนังสือ และการบารุงรักษาหนังสือ การแบํงหมวดหมูํหนังสือ การจาแนกประเภทวารสาร
จุลสารและหนังสือพิมพ์ การจัดทากฤตภาค การเขียนบรรณานุกรมหนังสือ และการอํานหนังสือ
ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการบารุงรักษาหนังสือ การจัดหมวดหมูํหนังสือ การจัดหนังสือขึ้น
ชั้นเพื่อให๎บริการ การจัดทากฤตภาค และการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานหนังสือ
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการใช๎ห๎องสมุดและการเป็นผู๎ให๎บริการงาน
ห๎องสมุดได๎ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะนิสัยที่ดใี นการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับงานห๎องสมุดได๎
2. บอกประเภทของห๎องสมุดพร๎อมยกตัวอยํางได๎
3. จัดหมวดหมูํหนังสือได๎
รวม 3 ผลการเรียนรู๎
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ง20221 อาหารไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความสาคัญ และประโยชน์ของอาหารไทย หลักการจัดอาหารประจาวัน การหุงต๎ม
อาหาร การสงวนคุณคําทางโภชนาการ สุขอนามัย การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห๎ง การเลือกใช๎
อุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภทตําง ๆ การจดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน การทาบัญชีราย-รับรายจําย การกาหนดราคาขาย การจาหนํายผลผลิต การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน หลักการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ฝึกปฏิบัติการหุงต๎มอาหาร การสงวนคุณคําทางโภชนาการ สุขอนามัย การเลือกซื้ออาหาร
สด อาหารแห๎ง การเลือกใช๎อุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับชนิดของอาหาร การประกอบอาหารไทยประเภท
ตําง ๆ การจดบันทึกการปฏิบัติงาน การทาบัญชีราย-รับรายจําย การกาหนดราคาขาย การจาหนําย
ผลผลิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทางานตามหลักคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกการทางาน
โดยใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ และคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน
ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ในการทาอาหารไทยและจัด
จาหนํายได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความสาคัญของอาหารไทย และ หลักการจัดอาหารประจาวันได๎
2. บอกหลักการหุงต๎มอาหารได๎
3. บอกวิธีการสงวนคุณคําทางอาหารและหลักโภชนาการได๎
4. บอกหลักสุขอนามัย ในการประกอบอาหารได๎
5. บอกและปฏิบัติการเลือกซื้ออาหารสดและอาหารแห๎งได๎
6. บอกหลักการเลือกใช๎อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารได๎
7. ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยประเภทตําง ๆ ได๎
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย กาหนดราคาขายได๎
9. จัดจาหนํายผลผลิต และประเมินผลการปฏิบัติงานได๎
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20223 การผลิตเครื่องดื่ม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ เครื่องดื่มประเภทตํางๆ การเลือกซื้อ การ
เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช๎ในการทาเครื่องดื่ม การเก็บรักษา หลักสุขาภิบาลอาหาร หลักการ
จัดการ การบริหารการขายเครื่องดื่ม
สารวจความต๎องการของแหลํงผู๎บริโภคและวัสดุ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให๎เหมาะสมกับ
ลักษณะของเครื่องดื่มที่จัดทา ทาเครื่องดื่มประเภทตําง ๆ เชํน เครื่องร๎อน-เย็น น้าผลไม๎ นมถั่วเหลือง
เป็นต๎น จัดร๎านขายเครื่องดื่ม กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกรายการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการผลิตเครื่องดื่มได๎ ตลอดจนมีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดีในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ เครื่องดื่มประเภทตํางๆ ได๎
2. เลือกอุปกรณ์ให๎เหมาะกับชนิดของเครื่องดื่มประเภทตํางๆ ได๎
3. ทาความสะอาด และเก็บอุปกรณ์ได๎อยํางมีระเบียบ
4. อธิบายหลักสุขาภิบาลอาหารได๎
5. อธิบายหลักการจัดการ และการบริหารการขายเครื่องดื่มได๎
6. ปฏิบัติการผลิตเครื่องดื่มประเภทตําง ๆ ได๎
7. ปฏิบัติการจัดร๎านขายเครื่องดื่มได๎
8. กาหนดราคาขาย จดบันทึกรายการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจํายได๎
9. จัดจาหนํายผลผลิตและประเมินผลการปฏิบัติงานได๎
10. มีคุณธรรม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางาน
อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20224 ขนมไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความสาคัญและประโยชน์ ความรู๎ทั่วไปในการทาขนมไทย การเลือกใช๎อุปกรณ์
เครื่องใช๎ สาหรับทาขนมไทย การเลือกซื้อและเก็บรักษา เครื่องปรุงสดและแห๎ง เทคนิคการทาขนมไทย
ชนิดตําง ๆ การบรรจุ วิธีการเก็บรักษาขนมไทย ไว๎ให๎ได๎นานและถูกสุขลักษณะ
ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช๎ในการทาขนมไทยแตํละชนิด ทาขนมไทย
ประเภทตําง ๆ บรรจุและเก็บคานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย หรือคําบริการ จัดจาหนําย จดบันทึก
การปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการทาขนมไทยและจัดจาหนํายได๎ ตลอดจนมี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. สามารถบอกความเป็นมาและคุณคาของขนมไทยได๎
2. สามารถเลือกอุปกรณ์ให๎เหมาะกับชนิดของขนมไทยที่ปฏิบัติได๎
3. ทาความสะอาด และเก็บอุปกรณ์ได๎อยํางมีระเบียบ
4. สามารถเลือกสํวนผสมการทาขนมไทยได๎อยํางถูกต๎องและมีคุณภาพ
5. สามารถปฏิบัติในการทาขนมไทยได๎ถูกต๎องตามขั้นตอน
6. มีความคิดสร๎างสรรค์ในการบรรจุขนมไทยให๎ดูดีและทันสมัย
7. สามารถจัดจาหนํายขนมไทยได๎
8. มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในการทาขนมไทย
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20226 การแปรรูปอาหาร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล ความหมายความสาคัญของการแปรรูป
อาหารจากผลผลิตทางการเกษตรในท๎องถิ่น หลักการแปรรูปอาหารตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานการแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจาหนํายผลผลิต
โดยการใช๎กระบวนการสารวจ คิดวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการทางาน การแก๎ปัญหา การปฏิบัติการแปรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีในท๎องถิ่น
การทาบรรจุภัณฑ์ และการจาหนํายผลผลิต
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะแปรรูปอาหารได๎ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายความสาคัญของการแปรรูปอาหารได๎
2. ปฏิบัติการแปรรูปอาหารในท๎องถิ่นด๎วยวิธีการที่เหมาะสมได๎
3. จัดทาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการแปรรูปได๎อยํางเหมาะสม สวยงาม
4. สามรถจาหนํายผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการแปรรูปได๎
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร
ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20229 โครงงานเพื่อชีวิต
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผล ปัญญา สาเหตุของปัญญา ที่เกิดขึ้นในยุคบริโภค
นิยม แนวทางแก๎ปัญหา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงงานการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยคิดวิเคราะห์ คิดแก๎ปัญหา ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทางาน การแก๎ปัญหา
ทักษะการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะการประกอบธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการทาโครงงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. สามารบอกปัญหา สาเหตุของปัญหาทีเกิดขึ้นในยุคบริโภคนิยม และเสนอแนะแนว
ทางการแก๎ปัญหา เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน๎อมรับนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงสูํการ
ปฏิบัติในการดารงชีวิตได๎
3. สามารถจัดทาโครงงานเพื่อดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎
4. สามารถจาหนํายผลผลิตจากโครงงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได๎
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร
ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20230 งานประดิษฐ์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ วิธีใช๎เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ การออกแบบงานประดิษฐ์ทั่วไป และการออกแบบงานประดิษฐ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทย ประเภทและหลักการประกอบธุรกิจจากงานประดิษฐ์
ฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการทางาน การจัดการ การวางแผน การแก๎ปัญหา และการ
แสวงหาความรูใ๎ นการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ การออกแบบงานประดิษฐ์ทั่วไป และ
การออกแบบงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย ประดิษฐ์ชิ้นงานอยํางน๎อย 2 ชิ้น โดยหลักคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน หลักการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในงานประดิษฐ์ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี
ในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได๎
2. บอกและใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานประดิษฐ์ได๎
3. ออกแบบงานประดิษฐ์ทั่วไป และงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได๎
4. บอกประเภทและหลักการประกอบธุรกิจจากงานประดิษฐ์ได๎
5. สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานทั่วไปได๎ อยํางน๎อย 1 ชิ้น
6. สามารถประดิษฐ์ชิ้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ไทยได๎ อยํางน๎อย 1 ชิ้น
7. มีคุณธรรม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางาน
อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 7 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20231 การประดิษฐ์ของใช๎จากเศษวัสดุ
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 20 ชั่วโมง จานวน 0.5 หนํวยกิต
ศึกษาความหมายและความสาคัญงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์ ประเภทของงาน
ประดิษฐ์ ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ ประเภทของเศษวัสดุ ศึกษา
ความหมายของการออกแบบ ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐ์ ได้ นาหลักการ
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ วางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผล
งานการทางานประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการได้
ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง สามารถสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์เศษวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประดิษฐ์เศษวัสดุตามขั้นตอนที่วางไว้ได้ ประเมิน
ตนเองและปฏิบัติกิจกรรมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มได้โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการใน
การปฏิบัติงานประดิษฐ์ อย่างมีขั้นตอน ทักษะการทางานกลุ่ม ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดทักษะการทางานอย่างมีขั้นตอน มีความมุ่งมั่นในการทางาน สร้างเจตคติที่ดีต่อ
การทางานร่วมกับผู้อื่น
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของงานประดิษฐ์ได้
2. บอกลักษณะของงานประดิษฐ์ได้
3. บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้
4. บอกประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้
5. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้
6. บอกประเภทของเศษวัสดุได้
7. อธิบายความหมายของการออกแบบ ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงาน
ประดิษฐ์ได้
8. นาหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้
9. วางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลงานการทางานประดิษฐ์ที่เป็นกระบวนการได้
10. บอกหลักการและวิธีการประดิษฐ์ของประดับตกแต่งได้
11. ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้ ของประดับตกแต่งได้
12. มีคุณธรรม มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางาน
อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20232 การตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎าน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของงานออกแบบตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎าน การ
ใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดเย็บ การแก๎ไข และบารุงรักษาจักรเย็บผ๎า การตัดเย็บตะเข็บด๎วยมือ
และจักร การตัดเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวชนิดตําง ๆ การเลือกและคานวณผ๎า การออกแบบและตัดเย็บ
เครื่องใช๎ในบ๎าน เชํน ปลอกหมอน ผ๎าเช็ดมือ ผ๎าคลุํมที่ใสํกระดาษทิชชูและผ๎าจับของร๎อน เป็นต๎น
ปฏิบัติทักษะการออกแบบตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎าน การใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัด
เย็บ การแก๎ไข และบารุงรักษาจักรเย็บผ๎า การตัดเย็บตะเข็บด๎วยมือและจักร การตัดเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว
ชนิดตําง ๆ การเลือกและคานวณผ๎า การออกแบบและตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎าน เชํน ปลอกหมอน ผ๎าเช็ด
มือ ผ๎าคลุํมที่ใสํกระดาษทิชชูและผ๎าจับของร๎อน เป็นต๎น
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ ในการทางานออกแบบตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎านได๎
มีคณ
ุ ธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและ
ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของงานออกแบบตัดเย็บเครื่องใช๎ใน
บ๎านได๎
2. บอกชื่อ หน๎าที่ และวิธีใช๎วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช๎ในการทางานได๎
3. ปฏิบัติการแก๎ไข และบารุงรักษาจักรเย็บผ๎า ได๎
4. ปฏิบัติการตัดเย็บตะเข็บด๎วยมือและจักรได๎
5. ปฏิบัติการตัดเย็บเครื่องเกาะเกี่ยวชนิดตําง ๆ ได๎
6. คานวณคําใช๎จํายในการทางานได๎
7. ปฏิบัติการออกแบบและทาการตัดเย็บเครื่องใช๎ในบ๎าน เชํน ปลอกหมอน ผ๎าเช็ดมือ ผ๎า
คลุํมที่ใสํกระดาษทิชชูและผ๎าจับของร๎อน เป็นต๎น ได๎
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ลักษณะนิสัยที่ดีในการทางาน และใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการ
ทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20241 การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของไม๎ดอกไม๎ประดับ ประเภทของไม๎
ดอกไม๎ประดับ ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช๎ การขยายพันธุ์
วิธีการปลูก การดูแลรักษา การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การตัดแตํงไม๎ประดับ
ปฏิบัติการสารวจ วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ
อยํางน๎อย 3 ชนิด ปฏิบัติการเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช๎อุปกรณ์ขยายพันธุ์ เลือกวิธีการปลูกที่
เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแตํง คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขายหรือบริการ คานวณ
คําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และ
ประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับ จาหนํายได๎ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับได๎
3. ปฏิบัติการสารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎
4. ปฏิบัติการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับได๎
5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับได๎
6. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาไม๎ดอกไม๎ประดับได๎
7. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหํอ และจัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20242 การปลูกไม๎ตัดดอก
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของไม๎ตัดดอก ประเภทของตัดดอก
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโต ดินหรือวัสดุปลูก อุปกรณ์ที่ใช๎ การขยายพันธุ์ วิธีการปลูก
การดูแลรักษา การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การตัดแตํง
ปฏิบัติการสารวจ วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกปลูกไม๎ตัดดอก อยํางน๎อย
3 ชนิด ปฏิบัติการเตรียมดินหรือวัสดุปลูก เลือกและใช๎อุปกรณ์ขยายพันธุ์ เลือกวิธีการปลูกที่เหมาะสม
กับชนิดของพืช ดูแลรักษา ตัดแตํง คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขายหรือบริการ คานวณคําใช๎จําย
กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการปลูกไม๎ตัดดอก จาหนํายได๎ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการปลูกไม๎ตัดดอกได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการปลูกไม๎ตัดดอกได๎
3. ปฏิบัติการสารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎
4. ปฏิบัติการปลูกไม๎ตัดดอกได๎
5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม๎ตัดดอกได๎
6. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาไม๎ตัดดอกได๎
7. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหํอ และจัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20243 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ประเภทของ
ปุ๋ยอินทรีย์ การได๎มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ การหมักปุ๋ยชีวภาพ วัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ การดูแลรักษา
ปฏิบัติการหมักปุ๋ยชีวภาพ โดยใช๎วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนภาชนะที่ใช๎ในการหมักปุ๋ย
ชีวภาพ การดูแลรักษา คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทา
บัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อจาหนํายได๎
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและ
ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพได๎
2. บอกประเภทของปุ๋ยอินทรีย์ การได๎มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ และการหมักปุ๋ยชีวภาพได๎
3. บอกวัสดุอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และการดูแลรักษาปุ๋ยหมักได๎
4. ปฏิบัติการผลิตหรือหมักปุ๋ยชีวภาพได๎
5. คานวณคําใช๎จําย และกาหนดราคาขาย ได๎
6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน และทาบัญชีรายรับ-รายจําย ได๎
7. บรรจุหีบหํอ และจัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20244 การผลิตกล๎าไม๎
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ในการผลิตกล๎าไม๎ ปัจจัยที่มีผลตํอการ
งอกของเมล็ดเครื่องมือและอุปกรณ์ เทคนิคและการะบวนการขยายพันธุ์ไม๎ให๎เหมาะสมกับชนิดของพืช
การดูแลรักษา และตลาดกล๎าไม๎
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข๎อมูลและวางแผนการผลิตกล๎าไม๎ให๎เหมาะสมกับความต๎องการของ
ตลาด เตรียมดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะ ดูแลรักษา ย๎ายกล๎าลงภาชนะ คานวณคําใช๎จําย กาหนด
ราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการผลิตกล๎าไม๎ และจาหนํายได๎ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการการผลิตกล๎าไม๎ได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการการผลิตกล๎าไม๎ได๎
3. วิเคราะห์ข๎อมูลจากการสารวจตลาดได๎
4. ปฏิบัติการการผลิตกล๎าไม๎
5. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษากล๎าไม๎ได๎
6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
7. จัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20245 การผสมดินปลูก
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาสภาพความต๎องการของตลาด สํวนผสมดินปลูกไม๎กระถางประเภทตําง ๆ
คุณสมบัติของวัสดุตําง ๆ ที่จะนามาเป็นสํวนผสม โรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ อัตราสํวนผสม
ที่เหมาะสมกับไม๎กระถางประเภทตําง ๆ การผสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา
สารวจและวิเคราะห์ความต๎องการของตลาด เลือกวัสดุผสมดิน ผสมวัสดุตํางตาม
อัตราสํวนที่เหมาะสมกับพืชแตํละประเภท ออกแบบ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ บรรจุ คานวณคําใช๎จําย
กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการเลือกวัสดุตําง ๆ ในการผสมดินปลูก และ
ผสมดิน และบรรจุจาหนํายได๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ใน
การทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายสภาพความต๎องการของตลาดดินปลูกพืชได๎
2. อธิบายสํวนผสมดินปลูกไม๎กระถางประเภทตําง ๆ ได๎
3. บอกคุณสมบัติของวัสดุตําง ๆ ที่จะนามาเป็นสํวนผสมได๎
4. บอกลักษณะโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ได๎
5. บอกอัตราสํวนผสมที่เหมาะสมกับไม๎กระถางประเภทตําง ๆ ได๎
6. บอกวิธีการผสม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาได๎
7. ปฏิบิตการผสมดินปลูก และบรรจุผลผลิตเพื่อเตรียมจาหนํายได๎
8. คานวณคําใช๎จําย และกาหนดราคาขายได๎
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย
9. จัดจาหนํายได๎
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานได๎
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 11 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20246 การปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุก
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของไม๎ผลประเภทล๎มลุก เชํน มะละกอ
สับปะรด แตงโม แคนตาลูป เป็นต๎น สภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโต พันธุ์ ที่เหมาะสม
กับสภาพท๎องถิ่น การเตรียมดินปลูก การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกาจัดศัตรู การเก็บเกี่ยว การ
ถนอมหรือการแปรรูปอยํางงําย การบรรจุหีบหํอสาหรับจาหนํายสารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลความ
ต๎องการของตลาด เลือกปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุก อยํางน๎อย 2 ชนิด ปฏิบัติการเตรียมดินปลูก เลือกวิธี
ปลูกที่เหมาะสมกับชนิดของพืช ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต ถนอมอาหารหรือแปรรูป จัดเตรียม
ผลผลิตสํงจาหนําย คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชี
รายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุก สามารถถนอม
หรือแปรรูปผลผลิตอยํางงํายได๎อยํางเหมาะสมกับชนิดของพืช จาหนํายได๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย
ที่ดใี นการทางานใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุกได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการปลูกการปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุกได๎
3. ปฏิบัติการสารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎
4. ปฏิบัติการปลูกไม๎ผลประเภทล๎มลุกได๎ (มะละกอ, แตงโม)
5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์ไม๎ผลประเภทล๎มลุกได๎
6. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาไม๎ผลประเภทล๎มลุกได๎
7. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหํอ และจัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20247 การปลูกพืชไรํเศรษฐกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพืชไรํในท๎องถิ่น ปัจจัยและ
สิ่งแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอการเจริญเติบโตของพืชไรํ พันธุ์ที่เหมาะสม วิธีปลูกและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต การดูแลบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การถนอมหรือแปรรูป
อยํางงําย การจัดผลผลิตจาหนําย ปัญหาการปลูกพืชไรํเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกพืชไรํสาหรับปลูก ฝึกปฏิบัติการปลูก
บารุงรักษาเก็บเกี่ยว ถนอมหรือแปรรูป จัดผลิตผลจาหนําย คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัด
จาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนว
ทางแก๎ไขปัญหาการปลูกพืชไรํเศรษฐกิจ
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะในการปลูก บารุงรักษาพืชไรํเศรษฐกิจ สามารถ
พัฒนาการผลิต การถนอมหรือแปรรูปผลิตผลอยํางงําย และจาหนํายพืชไรํเศรษฐกิจได๎ตลอดจน
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายและความสาคัญของพืชไรํเศรษฐกิจได๎
2. บอกปัจจัยและสิ่งแวดล๎อมอิทธิพลที่มีผลตํอการเจริญเติบโตของพืชไรํเศรษฐกิจได๎
3. เลือกพันธุ์พืชไรํเศรษฐกิจที่เหมาะสมได๎
4. วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาดได๎
5. บอกเทคโนโลยีที่ใช๎ในการเพิ่มผลผลิตได๎
6. บอกวิธีการดูแลบารุงรักษาได๎
7. บอกวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎
8. บอกวิธีการถนอมหรือแปรรูปอยํางงํายได๎
9. อภิปรายปัญหาการปลูกพืชไรํเศรษฐกิจและแนวทางการแก๎ไขได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20248 การเกษตรทฤษฎีใหมํ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสาคัญของการเกษตรทฤษฎีใหมํและเกษตรแบบ
พอเพียง แนวทางการจัดทาเกษตรทฤษฎีใหมํ เกษตรผสมผสานและเกษตรพอเพียง การประยุกต์
การเกษตรให๎เข๎ากับการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิเคราะห์ ข๎อมูลวางแผน
ออกแบบการทาเกษตรทฤษฎีใหมํโดยเน๎นความพอเพียง นาเอาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นมา
ประยุกต์ใช๎อยํางเหมาะสม
ปฏิบัติ สาธิต การจัดทาการเกษตรทฤษฎีใหมํโดยเน๎นความพอเพียง นาเอาเทคโนโลยี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาประยุกต์ใช๎อยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมํ มีทักษะ
ในการทางานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหมํ มีคุณธรรมและลักษณะนิสยั ที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน
ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม การครองตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายหลักการเศรษฐกิจพอเพียงได๎
2. บอกแนวทางการครองตนแบบพอเพียงได๎
3. อธิบายความความสาคัญของการเกษตรทฤษฎีใหมํได๎
4. อธิบายหลักการเกษตรทฤษฎีใหมํได๎
5. อธิบายหลักการเกษตรแบบยั่งยืนแบบพออยูํพอกินได๎
6. ออกแบบการเกษตรทฤษฎีใหมํได๎อยํางเหมาะสม
7. บอกเทคโนโลยีการเกษตรทฤษฎีใหมํได๎อยํางเหมาะสม
8. วางแผนการจัดทาเกษตรแบบผสมผสานได๎อยํางเหมาะสมกับวัยและท๎องถิ่นได๎
9. ปฏิบัติการจาลองเกษตรทฤษฎีใหมํได๎
10. สรุปผลงาน นาเสนอผลงาน และประเมินผลงานได๎
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 11 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20249 การขยายพันธุ์พืช
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการขยายพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับและ
ไม๎ผล วัสดุอุปกรณ์ ประเภทของการขยายพันธุ์ ภาชนะ โรงเรือน การผสมดินปลูก วิธีการ
ขยายพันธุ์พืชแบบตําง ๆ เชํน การเพาะเมล็ด การปักชา การตอน การติดตา การตํอกิ่ง การทาบกิ่ง
ฯลฯ ภาชนะบรรจุ การผสมดินปลูกหรือวัสดุปลูก การดูแลรักษา การให๎ปุ๋ยและสารควบคุมหรือ
ฮอร์โมน
ปฏิบัติการสารวจและวิเคราะห์ตลาดพันธุ์ไม๎ดอกไม๎ประดับ และไม๎ผล ที่ต๎องการใน
ท๎องถิ่น เลือกใช๎วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการขยายพันธุ์ การเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์พืชแบบตําง ๆ เชํน การเพาะเมล็ด การปักชา การตอน การติดตา การตํอกิ่ง การทาบกิ่ง
ฯลฯ ภาชนะบรรจุ ผสมดินปลูก หรือวัสดุปลูก ดูแลรักษา การให๎ปุ๋ยและสารควบคุมหรือ
ฮอร์โมน คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขายหรือบริการ คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัด
จาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการขยายพันธุ์พืชและจาหนํายได๎ มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการขยายพันธุ์พืชได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการการขยายพันธุ์พืชได๎
3. ปฏิบัติการสารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎
4. บอกวิธีใช๎งานวัสดุ-อุปกรณ์ และการสร๎างโรงเรือนเพาะชาได๎
5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชแบบตําง ๆ ได๎
6. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาได๎
7. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
8. เก็บผลผลิต และจัดจาหนํายผลผลิตได๎
9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20250 การปลูกพืชสมุนไพร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมายความสาคัญ และประโยชน์ของพืชสมุนไพรในท๎องถิ่น เชํน ขิง ขํา ขมิ้น
ตะไคร๎ กระชาย ดีปลี ฯลฯ เป็นต๎น ลักษณะ ประเภทและสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพร การปลูก
พืชสมุนไพร การขยายพันธ์ การดูแลบารุงรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดจาหนํายผลิตผล
ปฏิบัติการสารวจ วิเคราะห์ ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกพืชสมุนไพรสาหรับปลูก
และขยายพันธ์อยํางน๎อย 3 ชนิด ปลูกพืชสมุนไพรในแปลงหรือภาชนะตําง ๆ ขยายพันธ์ ดูแลรักษา เก็บ
เกี่ยว จัดผลิตผลจาหนําย คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัดจาหนําย จดบันทึกการผลการปฏิบัติงาน
ทาบัญชีรายรับรายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการปลูกและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในท๎องถิ่น
จาหนํายได๎ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการปลูกพืชสมุนไพรได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการปลูกพืชสมุนไพรได๎
3. ปฏิบัติการสารวจ และวิเคราะห์ข๎อมูลการตลาดได๎
4. ปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพรได๎
5. ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรได๎
6. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาพืชสมุนไพรได๎
7. เก็บเกี่ยวผลผลิต บรรจุหีบหํอ และจัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
9. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 10 ผลการเรียนรู๎
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ง20251 การจัดสวนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ของการจัดสวน การจาแนก ประเภท ชนิด
และรูปแบบของการจัดสวน หลักทั่วไปในการออกแบบจัดสวน ขั้นตอนในการออกแบบจัดสวน การ
เตรียมพื้นที่ พันธุ์ไม๎และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวน การปฏิบัติและดูแลรักษา การปรับปรุงและดูแล
รักษาสวนเกํา การประเมินราคาการจัดสวน
สารวจและสะสมแบบการจัดสวนที่ได๎รับความนิยม ปฏิบัติงานออกแบบจัดสวน เลือก
พันธุ์ไม๎ให๎เหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นที่ เลือกและใช๎อุปกรณ์ตามลักษณะของแบบ คานวณ
คําใช๎จําย และประมาณราคา เตรียมพื้นที่ปลูก จัดและตกแตํง ดูแลรักษา จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทา
บัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางในการแก๎ไขตกแตํงสวน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะ ในการจัดสวนและให๎บริการการจัดสวนได๎ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการจัดสวนได๎
2. จาแนก ประเภท ชนิด และรูปแบบของการจัดสวนได๎
3. อธิบายหลักทั่วไปในการออกแบบจัดสวนได๎
4. บอกขั้นตอนในการออกแบบจัดสวนได๎
5. สามารถการเตรียมพื้นที่ พันธุ์ไม๎และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนได๎
6. ปฏิบัติและดูแลรักษาได๎
7. เลือกพันธุ์ไม๎ให๎เหมาะสมกับแบบและสภาพพื้นที่ เลือกและใช๎อุปกรณ์ตามลักษณะ
ของแบบได๎
8. สามารถปรับปรุงและดูแลรักษาสวนเกําได๎
9. ประเมินราคาการจัดสวนได๎
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10. จดบันทึกการปฏิบัติงาน และทาบัญชีรายรับ-รายจํายได๎
11. ประเมินผล อภิปรายปัญหาและแนวทางในการแก๎ไขตกแตํงสวนได๎
12. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 12 ผลการเรียนรู๎
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ง20252 การปลูกพืชผักสวนครัว
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของพืชผักสวนครัว เชํน ขิง ขํา ตะไคร๎ พริก
โหระพา ฯลฯ สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม การเตตียมดินปลูก แปลงเพาะ แปลงปลูก การปลูก การปฏิบัติ
ดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว
วิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาด เลือกปลูกผักสวนครัวอยํางน๎อย 2 ชนิด ปฏิบัติการ
เตรียมดิน เพาะเมล็ดผัก ย๎ายปลูกหรือปลูกด๎วยการแยก แบํง ปักชา ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และจัดผลผลิต
จาหนําย คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย และจัดจาหนําย ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและมีทักษะในการปลูกผักสวนครัว และจาหนํายได๎ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน
เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการปลูกพืชผักสวนครัวได๎
2. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการปลูกพืชผักสวนครัวได๎
3. วิเคราะห์ข๎อมูลจากการสารวจตลาดได๎
4. ปฏิบัติการการปลูกพืชผักสวนครัวได๎
5. ปฏิบัตกิ ารดูแลรักษาพืชผักสวนครัวได๎
6. จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และกาหนดราคาขายได๎
7. จัดจาหนํายผลผลิตได๎
8. ประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20253 การเลี้ยงปลาน้าจืด
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประโยชน์ ความต๎องการปลาน้าจืดในตลาดท๎องถิ่น
การเลือกสถานที่ เตรียมบํอเลี้ยงปลาน้าจืด อาหารและการให๎อาหาร การเลี้ยงดู การป้องกันโรคและ
พยาธิและศัตรู การจับปลาสาหรับจาหนําย
สารวจและวิเคราะห์ข๎อมูลความต๎องการของตลาดปลาน้าจืด เลือกเลี้ยงปลาน้าจืด เตรียม
สถานที่และอุปกรณ์ เตรียมและให๎อาหาร ดูแลรักษา จับปลา คานวณคําใช๎จําย กาหนดราคาขาย จัด
จาหนําย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทาบัญชีรายรับ-รายจําย และประเมินผล
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจและมีทักษะในการเลี้ยงปลาน้าจืด และจาหนํายได๎ มีคุณธรรม
และลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของการเลี้ยงปลาน้าจืดได๎
2. บอกชนิดและประเภทของปลาน้าจืดได๎
3. สารวจข๎อมูลความต๎องการปลาน้าจืดของตลาดท๎องถิ่นได๎
4. สามารถเตรียมสถานที่และบํอเลี้ยงปลาน้าจืดได๎
5. อธิบายหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการเลี้ยงปลาน้าจืดได๎
6. ปฏิบัติการเลี้ยงปลาน้าจืดได๎ อยํางน๎อย 1 ชนิด
7. สามารถกาหนดราคาขาย ประมาณการคําใช๎จํายและทาบัญชีรายรับ-รายจํายได๎
8. จัดจาหนํายผลผลิตได๎
9. จดบันทึกการปฏิบัติงาน และประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานที่ปฏิบัติได๎
10. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20261 เขียนแบบเทคนิค 1
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับกระบวนการทางาน การจัดการ การวางแผน การแก๎ปัญหา และการ
แสวงหาความรู๎ในการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบ สามารถนาศาสตร์สาขาอื่น ๆ มา
ประยุกต์ใช๎ในงานเขียนแบบ การบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช๎ในงานเขียนแบบ หลักการใช๎เส๎น การ
เขียนตัวอักษร การใช๎มาตราสํวน การบอกขนาด การเขียนรูปทรงเรขาคณิตในงานเขียนแบบ การเขีย น
ภาพฉายจากภาพสามมิติ ภาพออบลิค ภาพไอโซเมตริก ของวัตถุ หรือรูปทรงเรขาคณิต
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบ การใช๎เส๎น การเขียนตัวอักษร
การใช๎มาตราสํวน การบอกขนาด การเขียนรูปทรงเรขาคณิตในงานเขียนแบบ การเขียนภาพฉายจาก
ภาพสามมิติ ภาพออบลิค ภาพไอโซเมตริก ของวัตถุ หรือรูปทรงเรขาคณิต
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการทางานด๎านการเขียนแบบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต ปฏิบัติงานอยํางมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม ใช๎ทรัพยากร
และพลังงานอยํางประหยัดและถูกวิธี
ผลการเรียนรู๎
1. มีทักษะกระบวนการทางาน และการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
2. นามาตรฐานของเส๎นในงานเขียนแบบไปใช๎ปฏิบัติการเขียนแบบได๎
3. เขียนตัวอักษร ตัวเลข ได๎ตามมาตรฐานงานเขียนแบบ
4. ใช๎มาตราสํวนในงานเขียนแบบได๎
5. บอกขนาดรูปทรงในงานเขียนแบบได๎
6. เขียนรูปทรงเรขาคณิตได๎ถูกต๎องตามหลักการเขียนแบบ
7. เขียนภาพ ฉายและภาพสามมิติตําง ๆ ได๎
รวม 7 ผลการเรียนรู๎
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ง20262 เขียนแบบเทคนิค 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเพิ่มพูนความรู๎ การเขียนภาพฉายจากภาพสามมิติ ภาพออบลิค ภาพไอโซเมตริก ของ
วัตถุ หรือรูปชิ้นงานเครื่องกลตําง ๆ เชํน น๏อต สกูร เกลียว เฟือง เป็นต๎น และภาพแผํนคลี่
ฝึกปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนภาพฉายจากภาพสามมิติ ภาพออบลิค ภาพไอโซ
เมตริก ของวัตถุ หรือรูปชิ้นงานเครื่องกลตําง ๆ เชํน น๏อต สกูร เกลียว เฟือง เป็นต๎น และภาพแผํนคลี่
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการทางานด๎านการเขียนแบบเทคนิคที่สูงขึ้น และมี
คุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต ปฏิบัติงานอยํางมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม ใช๎
ทรัพยากร และพลังงานอยํางประหยัดและถูกวิธี
ผลการเรียนรู๎
1. เขียนภาพฉายจากภาพสามมิติได๎
2. เขียนภาพออบลิค ภาพไอโซเมตริก ของวัตถุ หรือรูปชิ้นงานเครื่องกลตําง ๆ เชํน น๏อต
สกูร เกลียว เฟือง เป็นต๎น ได๎
3. เขียนภาพแผํนคลี่ได๎
รวม 3 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20263 ชํางเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต๎น ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ใน
การเดินสายไฟฟ้า การปอกสายไฟฟ้า การตํอสายไฟฟ้าแบบตําง ๆ การตํอสายไฟฟ้าเข๎ากับอุปกรณ์
ไฟฟ้า หลักการเดินสายไฟฟ้า กฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า การตํอสวิทช์แบบสองทาง
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การอํานแบบ การคานวณคําใช๎จําย
ฝึกปฏิบัติทักษะการใช๎เครื่องมืออุปกรณ์ในเดินสายไฟฟ้า การตํอสายไฟฟ้าแบบตําง ๆ
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบตําง ๆ การเดินสายไฟฟ้าแบบตําง ๆ การออกแบบ เขียนแบบวงจรไฟฟ้า
และการคานวณคําใช๎จําย
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร และมีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต ปฏิบัติงานอยํางมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม ใช๎ทรัพยากร
และพลังงานอยํางประหยัดและถูกวิธี
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรูเ๎ กี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต๎นได๎
2. อธิบายความปลอดภัยเกี่ยวกับการทางานไฟฟ้าได๎
3. บอกชื่อและหน๎าที่ของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้าชนิดตําง ๆได๎
4. ปอกสายไฟฟ้าได๎
5. ตํอสายไฟฟ้าแบบตําง ๆได๎
6. ตํอสายไฟฟ้าเข๎ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดตําง ๆ ได๎
7. อธิบายหลักการ และกฏระเบียบในการเดินสายไฟฟ้าได๎
8. เขียนแบบ และอํานแบบวงจรไฟฟ้าเบื้องต๎นได๎
9. คานวณคําใช๎จํายในการเดินสายไฟฟ้าได๎
10. ปฏิบัติการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร หรือบนแผงฝึกตามแบบที่กาหนดให๎ได๎
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
รวม 11 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20264 ชํางซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษาความรู๎เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต๎น เชํน ความปลอดภัยในการทางาน แหลํงกาเนิดไฟฟ้า
ตัวนา และฉนวน กฎของโอมห์ วงจรไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช๎ในการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้า
การใช๎มัลติมิเตอร์วัดคําทางไฟฟ้า การบัดกรี และการตํอสายไฟฟ้า เป็นต๎น ความรู๎เกี่ยวกับ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ให๎ความร๎อน เครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ให๎แสงสวําง เครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ใช๎แมํเหล็ก และ
เครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ใช๎มอเตอร์ หลักการคานวณคําใช๎จํายในการซํอม
ฝึกปฏิบัติทักษะการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน ได๎แกํ หม๎อหุ๎งข๎าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า
กาต๎มน้าร๎อน กะทะไฟฟ้า ปั๊มลมตู๎ปลา กระดิ่งไฟฟ้า โคมไฟตั้งโต๏ะ โคมไฟเพดาน พัดลมแบบตําง ๆ
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นอาหาร เป็นต๎น และคิดคานวณคําใชํจํายในการดาเนินการซํอม
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน และมีคุณธรรม
จริยธรรม เห็นคุณคําของอาชีพสุจริต ปฏิบัติงานอยํางมีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อม ใช๎ทรัพยากร
และพลังงานอยํางประหยัดและถูกวิธี
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความรูเ๎ กี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต๎นได๎
2. บอกชื่อ หน๎าที่และวิธีใช๎ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช๎ในการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าได๎
3. ใช๎งานมัลติมิเตอร์วัดคําทางไฟฟ้าได๎
4. การบัดกรี และการตํอสายไฟฟ้าแบบตําง ๆ ได๎
5. อธิบายหลักการทางานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ให๎ความร๎อนได๎
6. อธิบายหลักการทางานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ให๎แสงสวํางได๎
7. อธิบายหลักการทางานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ใช๎แมํเหล็กได๎
8. อธิบายหลักการทางานของเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ใช๎มอเตอร์ได๎
9. ปฏิบัติการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟ้าในบ๎าน ได๎แกํ หม๎อหุ๎งข๎าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า
กาต๎มน้าร๎อน กะทะไฟฟ้า ปั๊มลมตู๎ปลา กระดิ่งไฟฟ้า โคมไฟตั้งโต๏ะ โคมไฟเพดาน พัดลมแบบตําง ๆ
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปั่นอาหาร เป็นต๎น ได๎
10. คิดคานวณคําใชํจํายในการดาเนินการซํอมได๎
11. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทางาน ใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล๎อม
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รวม 11 ผลการเรียนรู๎
ง20281 หลักการขายเบื้องต๎น
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความสาคัญของธุรกิจ ความสาคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ความรู๎
เกี่ยวกับการบัญชี ประเภทและลักษณะของการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย
โอกาสความก๎าวหน๎าของพนักงานขาย ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค๎า และคูํแขํงขัน ความรู๎
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการขาย
ฝึกปฏิบัติการทาบัญชี การขายของหน๎าร๎าน และขายของตามบ๎าน และการใช๎เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการขาย
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการขายเบื้องต๎น และสามารถนาไปใช๎ในการขาย
ของหน๎าร๎านและขายของตามบ๎านได๎
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายความ ความสาคัญของธุรกิจได๎
2. อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ประเภท และหน๎าที่ของการประกอบธุรกิจได๎
3. บอกความหมาย ความเป็นมาของการขายได๎ถูกต๎อง
4. อธิบายแนวคิดทางการตลาดได๎ถูกต๎อง
5. บอกประเภทและลักษณะของการขายได๎ถูกต๎อง
6. อธิบายลักษณะวิธีขายแตํละวิธีได๎ถูกต๎อง
7. อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานขายได๎
8. อธิบายเกี่ยวกับโอกาสและความก๎าวหน๎าของพนักงานขายได๎
9. อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของการขายในเรื่องผลิตภัณฑ์ได๎ถูกต๎อง
10. อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการขายในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการได๎ถูกต๎อง
11. อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการขายในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค๎าได๎ถูกต๎อง
12. อธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานการขายในเรื่องที่เกี่ยวกับคูํแขํงขันได๎ถูกต๎อง
13. อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อมาประยุกต์ใช๎ในอาชีพขายได๎ถูกต๎อง
14. สามารถปฏิบัติงานขายของหน๎าร๎านและตามบ๎านได๎
รวม 14 ผลการเรียนรู๎
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ง20282 งานสานักงาน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา ลักษณะงานสานักงานและพนักงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การผลิตงานพิมพ์ดีด
หรือคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน การใช๎บริการสื่อสาร การต๎อนรับ การนัด
หมาย การเดินทาง แหลํงขําว การใช๎หนังสืออุเทศ (หนังสืออ๎างอิง)
ปฎิบัติงานในสานักงานเกี่ยวกับงานพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ งานจัดการ
และงานการใช๎วัสดุและอุปกรณ์สานักงาน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการทางานในสานักงาน มีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบายลักษณะงานสานักงานและพนักงานได๎
2. อธิบายการพัฒนาบุคลิกภาพได๎
3. ปฏิบัติการใช๎พิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ได๎
4. อธืบายลักษณะงานสารบรรณ ได๎
5. อธิบายวัสดุอุปกรณ์สานักงาน ได๎
6. ปฏิบัติการใช๎บริการสื่อสารแบบตําง ได๎
7. อธิบายการต๎อนรับ การนัดหมาย การเดินทาง และแหลํงขําว ได๎
8. ปฏิบัติการใช๎หนังสืออุเทศได๎
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคํา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
ประเภทของหนังสืออุเทศ
1. พจนานุกรม (Dictionaries)
3. หนังสือรายปี (Almanacs, Yearbooks)
5. สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publications)
7. อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries)
9. บรรณานุกรม (Bibliography)
11. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ (Geographical Dictionaries)

2. สารานุกรม (Encyclopedias)
4. รายงานประจาปี (Annual Reports)
6. นามานุกรม (Directories)
8. แผนที่ (Maps, Atlases)
10. ดรรชนีวารสาร (Periodical Indexes)
12. หนังสืออ๎างอิงในบางสาขาวิชา
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ง20283 งานพิมพ์ดีดไทย 1
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาสํวนตําง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย การสร๎างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ หลักการ
พิมพ์ และเคาะแป้นอักษรและสัญลักษณ์ตําง ๆ การพิมพ์งานบัญชร การวางศูนย์ตามแนวตั้งและ
แนวนอนอยํางงําย การพิมพ์จดหมายสํวนตัว การบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
ปฏิบัติการใช๎สํวนตําง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย ฝึกเทคนิคการพิมพ์ เชํน ทํานั่ง วาง
นิ้วและเคาะแป้นเหย๎า ก๎าวนิ้วจากแป้นเหย๎าไปเคาะแป้นพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลข และแป้น
สัญลักษณ์ตําง ๆ พัฒนาทักษะความเร็ว ความแมํนยา วางศูนย์ตามแนวตั้งและแนวนอนได๎เหมาะสมกับ
หน๎ากระดาษ พิมพ์งานบัญชีอยํางงําย พิมพ์จดหมายสํวนตัว บารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการใช๎และการบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด มีกิจนิสัยที่ดี
ในการพิมพ์ดีด และสามารถพิมพ์ข๎อความและจดหมายสํวนตัวได๎ ตลอดจนมีคุณธรรมและลักษณะ
นิสัยที่ดี ในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกสํวนตําง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได๎
2. ใช๎และบารุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีดได๎
3. พิมพ์แป้นเหย๎าได๎
4. พิมพ์แป้นพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ ตัวเลข สัญลักษณ์ตําง ๆ ได๎
5. พิมพ์วางศูนย์ตามแนวนอนได๎
6. พิมพ์วางศูนย์ตามแนวตั้งได๎
7. พิมพ์งานบัญชรได๎
8. พิมพ์จดหมายสํวนตัวได๎
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคํา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 9 ผลการเรียนรู๎
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ง20284 งานพิมพ์ดีดไทย 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาเทคนิคการพัฒนาความเร็วและความแมํนยา การลบและการแทรกตัวอักษร หลักการ
คานวณสาหรับการพิมพ์งานบัญชร รูปแบบการพิมพ์ไปรษณียบัตร หนังสือราชการภายในและ
ภายนอก หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ จดหมายธุรกิจกึ่งราชการ จดหมายธุรกิจแบบ
ตํางประเทศ การจําหน๎าซองจดหมาย
ฝึกความเร็วและความแมํนยาในการพิมพ์ ลบงานและแทรกตัวอักษรอยํางถูกวิธี คานวณ
การจัดจานวนบัญชรได๎ออยํางเหมาะสมกับหน๎ากระดาษ พิมพ์ไปรษณียบัตร หนังสือราชการภายใน
และภายนอก หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ จดหมายธุรกิจกึ่งราชการ จดหมายธุรกิจแบบ
ตํางประเทศ อยํางน๎อย 2 แบบ เชํน ฟุลบล็อก มอดิไฟด์บล็อก เซมิบล็อก การพิมพ์จําหน๎าซอง
จดหมายราชการ พิมพ์จดหมายธุรกิจที่ใช๎กับซองมีหน๎าตําง
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และทักษะความเร็วและแมํนยา ในการพิมพ์ดีด และพิมพ์งาน
รูปแบบตําง ๆ ได๎ ตลอดจนมีกิจนิสัยที่ดี มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ในการใช๎พลังงาน ทรัพยากร
ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกเทคนิคการพัฒนาความเร็วและความแมํนยา ในการใช๎เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยได๎
2. ลบงานและแทรกตัวอักษรอยํางถูกวิธี
3. คานวณการจัดจานวนบัญชรได๎ออยํางเหมาะสมกับหน๎ากระดาษ
4. พิมพ์ไปรษณียบัตรได๎
5. พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอกได๎
6. พิมพ์หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อได๎
7. พิมพ์จดหมายธุรกิจแบบตํางประเทศ อยํางน๎อย 2 แบบ เชํน ฟุลบล็อก มอดิไฟด์บล็อก
เซมิบล็อกการ ได๎
8. พิมพ์จําหน๎าซองจดหมายราชการได๎
9. พิมพ์จดหมายธุรกิจที่ใช๎กับซองมีหน๎าตํางได๎
9. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคํา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20285 งานเลขานุการ 1
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมายและความสาคัญของงานเลขานุการ คุณสมบัติและประเภทของ
เลขานุการ หน๎าที่บทบาทและจรรยาบรรณของเลขานุการในหนํวยงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ
และนินัยในการทางานเลขานุการ มนุษยสัมพันธ์และงานประจาวัน การต๎อนรับ การนัดหมายและ
มรรยาทในการรับโทรศัพท์
ปฏิบัติงานประจาวันในหน๎าที่เลขานุการ ฝึกการต๎อนรับ การนัดหมายและมรรยาทในการ
รับโทรศัพท์ ปรับปรุงบุคลิกภาพและกิจนิสัยในการทางานเลขานุการ
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางาน
เลขานุการ
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความสาคัญของเลขานุการได๎
2. บอกประเภทของเลขานุการได๎
3. บอกคุณสมบัติของเลขานุการได๎
4. บอกหน๎าที่เลขานุการได๎
5. บอกหลักการเกี่ยวกับการสร๎างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได๎
6. บอกความรู๎เกี่ยวกับการนัดหมายและการรับแขกได๎
รวม 6 ผลการเรียนรู๎
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ง20286 งานเลขานุการ 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับงานเลขานุการในสานักงาน เชํน การโต๎ตอบจดหมาย การจด
คาบอกและการถอดข๎อความ การประชุม การบันทึกและการทารายงาน การเตรียมการเดินทาง การ
จัดซื้อเครื่องใช๎วัสดุและสานักงาน การวางแผนและการจัดสานักงาน
ปฏิบัติงานเลขานุการในสานักงาน ฝึกโต๎ตอบจดหมาย จดคาบอกและถอดข๎อความ
บันทึกและรายงานการประชุม
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เจตคติและ มีบุคลิกภาพที่ดีใน
การทางานเลขานุการในสานักงานได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับงานเลขานุการได๎
2. สามารถโต๎ตอบจดหมายได๎
3. สามารถจดคาบอกและถอดความได๎
4. สามารถจัดการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุมได๎
5. สามารถการเตรียมการเดินทางได๎
6. สามารถการจัดซื้อเครื่องใช๎วัสดุและสานักงาน การวางแผนและการจัดสานักงานได๎
รวม 6 ผลการเรียนรู๎
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ง20287 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา หน๎าที่ผู๎เสียภาษี ถิ่นที่อยูํและแหลํง
เงินได๎ เงินได๎พึงประเมิน การหักคําใช๎จําย การหักคําลดหยํอน การคานวณภาษี การใช๎แบบฟอร์ม
ตําง ๆ วิธีการชาระภาษี การขอคืนภาษี สถานที่และระยะเวลาในการยื่นแบบ
ปฏิบัติงานคานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา เงินได๎พึงประเมิน การหักคําใช๎จําย การหัก
คําลดหยํอน และใช๎แบบฟอร์มตําง ๆ
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เจตคติที่ดสี ามารถนาไปปฏิบัติได๎ถูกต๎อง
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา หน๎าที่ผู๎เสียภาษี ถิ่นที่อยูํและแหลํง
เงินได๎ ได๎
2. อธิบายเกี่ยวกับเงินได๎พึงประเมิน การหักคําใช๎จําย การหักคําลดหยํอน การคานวณ
ภาษีได๎
3. อธิบายเกี่ยวกับการการใช๎แบบฟอร์มตําง ๆ วิธีการชาระภาษี การขอคืนภาษี สถานที่
และระยะเวลาในการยื่นแบบ ได๎
4. ปฏิบัติงานคานวณภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา เงินได๎พึงประเมิน การหักคําใช๎จําย การ
หักคําลดหยํอน และใช๎แบบฟอร์มตําง ๆ ได๎
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีสามารถนาไปปฏิบัติได๎ถูกต๎อง

รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20288 งานระเบียนการเงิน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระเบียนการเงิน การทางบประมาณ การบันทึกเงินสด การทา
บัญชีรายได๎-รายจําย การทาบัญชีรายได๎-รายจําย
ปฏิบัติการทางบประมาณ บันทึกเงินสด ลงบัญชีรายได๎-รายจําย ทางบรายได๎-รายจําย
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการบันทึกระเบียนการเงิน มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดี สามารถปฏิบัติงานระเบียนการเงินได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับระเบียนการเงินได๎
2. อธิบายเกี่ยวกับการทางบประมาณได๎
3. อธิบายเกี่ยวกับการบันทึกเงินสดได๎
4. อธิบายหลัการทาบัญชีรายได๎-รายจํายได๎
5. ปฏิบัติการทางบประมาณ บันทึกเงินสด ลงบัญชีรายได๎-รายจําย ทางบรายได๎-รายจํายได๎
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ตลอดจนการใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยําง
คุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 6 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20289 การประกอบธุรกิจขนาดหยํอม 1
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา อธิบาย ความหมาย ความสาคัญของการดาเนินธุรกิจขนาดหยํอมประเภทตําง ๆ
รูปแบบขององค์กรธุรกิจ ความหมายความสาคัญของผู๎ประกอบการ คุณสมบัติของผู๎ประกอบการ
ขั้นตอนการเริ่มต๎นประกอบธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจที่ดาเนินการอยูํแล๎ว การจัดตั้งธุรกิจใหมํ ความเป็นมา
ของธุรกิจสัมปทาน ธุรกิจสัมปทานในประเทศไทย ความหมายความสาคัญของธุรกิจสัมปทาน ศัพท์
ธุรกิจสัมปทาน รูปแบบของการทาแฟรนไชส์ และประเภทของการให๎สิทธิแฟรนไชส์
โดยการใช๎ทักษะ แสวงหาความรู๎ การฝึกฝน การทางานกลุํม การแก๎ปัญหา การนาเสนอ
และการพัฒนาชิ้นงาน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการดาเนินธุรกิจขนาดหยํอมประเภทตําง ๆ ได๎ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสาคัญของการดาเนินงานธุรกิจขนาดหยํอมได๎
2. บอกประเภทของธุรกิจขนาดหยํอมได๎
3. อธิบายเกี่ยวกับการดาเนินกิจการแบบเจ๎าของคนเดียว แบบห๎างหุ๎นสํวนจากัด และแบบ
บริษัทได๎
4. บอกความหมาย ความสาคัญ และคุณสมบัติของผู๎ประกอบการได๎
5. อธิบายการจัดตั้งธุรกิจที่ดาเนินการอยูํแล๎วและธุรกิจจัดตั้งใหมํได๎
6. อธิบายความหมายความสาคัญของธุรกิจสัมปทาน ศัพท์ธุรกิจสัมปทานได๎
7. อธิบายรูปแบบของการทาแฟรนไชส์ และประเภทของการให๎สิทธิแฟรนไชส์ได๎
8. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคํา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ง20290 การประกอบธุรกิจขนาดหยํอม 2
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต
ศึกษา อธิบาย ความหมาย ความสาคัญของแหลํงที่มาของเงินทุนภายใน ภายนอก การเลือก
ทะเลที่ตั้งธุรกิจ สิทธิของผุ๎บริโภคที่จะได๎รับความคุ๎มครองตามกฎหมาย สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นเครื่องหมายการค๎า เครื่องหมายมาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ และการจัดการเกี่ยวกับอาชีพ
โดยการใช๎ทักษะ แสวงหาความรู๎ การฝึกฝน การทางานกลุํม การแก๎ปัญหา การนาเสนอ
และการพัฒนาชิ้นงาน
เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจ มีทักษะในการดาเนินธุรกิจขนาดหยํอมประเภทตําง ๆ ได๎ มี
คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน เพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสาคัญ และแหลํงที่มาของเงินทุนภายในและภายนอกได๎
2. อธิบายสิทธิของผู๎บริโภคที่จะได๎รับสิทธิคุ๎มครองตามกฎหมายได๎
3. อธิบายเกี่ยวกับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ได๎
4. อธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎
5. อธิบายการเกี่ยวกับเครื่องหมายการค๎าได๎
6. อธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ได๎
7. สามารถจัดการเกี่ยวกับอาชีพได๎
8. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี การใช๎พลังงาน ทรัพยากร ในการทางานอยํางคุ๎มคํา
และยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20291 บัญชีเบื้องต๎น 1
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข๎อมูลการบัญชี รูปแบบ
ของกิจการประเภทตําง ๆ วิธีเขียนตัวเลขทางการบัญชี สมการบัญชี ความหมายและประเภทของ
สินทรัพย์ หนี้สิน สํวนของเจ๎าของ รายได๎และคําใช๎จําย การวิเคราะห์รายการค๎า การจากัดหมวดหมูํ
และเลขที่บัญชี การบันทึกรายการตามหลักบัญชีคูํในสมุดรายวันทั่วไป และผํานรายการไปบัญชีแยก
ประเภทลักษณะของงบดุลและการจัดทางบดุล
ฝึกปฏิบัติการบันทึกรายการตามหลักบัญชีคูํในสมุดรายวันทั่วไป และผํานรายการไป
บัญชีแยกประเภท ลักษณะของงบดุลและการจัดทางบดุล
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางานด๎าน
บัญชีได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความสาคัญและประโยชน์ของการทาบัญชีได๎
2. บอกรูปแบบของกิจการประเภทตําง ๆ ได๎
3. บอกวิธีเขียนตัวเลขทางบัญชีได๎
4. บอกความหมายของประเภทสินทรัพย์และหนี้สินได๎
5. วิเคราะห์รายการค๎าได๎
6. บอกการจากัดหมวดหมูํและเลขที่บัญชีได๎
7. สามารถบันทึกรายการตามหลักบัญชีคูํในสมุดรายวันทั่วไปได๎
8. สามารถผํานรายการไปบัญชีแยกประเภท ลักษณะของงบดุลและการจัดทางบดุลได๎
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20292 บัญชีเบื้องต๎น 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมายของ งบทดลอง ประโยชน์ของงบทดลอง การจัดทางบทดลอง
ความหมายของกระดาษทาการ ประโยชน์และขั้นตอนการจัดทากระดาษทาการ 6 ชํอง ความหมายของ
งบการเงิน การจัดทางบการเงิน การจัดทางบกาไรขาดทุน วิธีการปิดบัญชี
ฝึกปฏิบัติ การจัดทางบทดลอง การจัดทากระดาษทาการ 6 ชํอง งบการเงิน การจัดทางบ
การเงิน การจัดทางบกาไรขาดทุน วิธีการปิดบัญชี
เพือ่ ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางานด๎าน
บัญชีได๎
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมายของงบทดลอง ประโยชน์ของงบทดลองได๎
2. สามารถอธิบายการจัดทางบทดลองได๎
3. บอกความหมายของกระดาษการได๎
4. บอกประโยชน์และขั้นตอนการจัดทากระดาษทาการ 6 ชํองได๎
5. บอกความหมายของงบการเงินได๎
6. ปฏิบัติการจัดทางบการเงินได๎
7. ปฏิบัตกิ ารจัดทางบกาไรขาดทุนได๎
8. ปฏิบัตกิ ารปิดบัญชีได๎
รวม 8 ผลการเรียนรู๎
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ง20293 บุคลิกภาพพนักงานขาย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความสาคัญ คุณสมบัติของนักขาย จรรยาบรรณของนักขาย ทัศนคติในการขาย การ
พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคคล ให๎เหมาะสมกับวุฒิภาวะการศึกษา
และอาชีพให๎สอดคล๎องกับการใช๎ชีวิต โดยอยูํรํวมกับบุคลอื่น และบุคคลสาคัญที่เป็นลูกค๎าในอาชีพของ
ตนได๎
ฝึกทักษะการพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคคล ให๎เหมาะสมกับวุฒิภาวะการศึกษา
และอาชีพให๎สอดคล๎องกับการใช๎ชีวิต
เพื่อให๎มีความรู๎ความ เข๎าใจ มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีคุณธรรมและ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางานด๎านการขาย
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความสาคัญ และคุณสมบัติของนักขาย ที่ลูกค๎าต๎องการได๎
2. อธิบายจรรยาบรรณของนักขายที่มีตํอสังคม กิจการ ลูกค๎า และคูํแขํงขันได๎
3. อธิบายทัศนคติที่พึงประสงค์ของผู๎ประกอบอาชีพขายได๎
4. อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเพื่อเป้าหมายทางการตลาดได๎
5. ปฏิบัติการฝึกบุคลิกภาพโดยการจาลองการขายได๎
รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20294 การขาย 1
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย หน๎าที่ทางธุรกิจ การตลาด การขาย และความสาคัญของการขาย
ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับแหลํงขาย ลักษณะของการขาย และเทคนิคการขาย เพื่อนาความรู๎ไปประกอบ
อาชีพขาย ตามรูปแบบขององค์กรธุรกิจ ในชีวิตประจาวันและอนาคตได๎อยํางเหมาะสม
โดยใช๎ทักษะในการจาลองอาชีพโดยการจัดตั้งบริษัท จากัด หรือห๎างหุ๎นสํวน จาก
โครงการสํงเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได๎ระหวํางเรียน ทักษะประสบการณ์ ทักษะการแสวงหา
ความรู๎ ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานเป็นกลุํม โดยวิธีเลือกอาชีพได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีกิจนิสัยในการทางานที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ
สามัคคีในหมูํคณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ
ผลการเรียนรู๎
1. อธิบาย หน๎าที่ทางธุรกิจ การตลาด การขาย และความสาคัญของการขาย ได๎
2. บอกความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาดและการขายได๎
3. บอกความรู๎เกี่ยวกับแหลํงขายได๎
4. บอกลักษณะของการขาย ได๎
5. บอกและฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อใช๎เทคนิคการขาย ได๎
รวม 5 ผลการเรียนรู๎
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ง20295 การขาย 2
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทลักษณะ
ของการขาย ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค๎า คูํแขํงขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติ และ
จรรยาบรรณของพนักงานขาย ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เกี่ยวกับงานขาย โอกาสและ
ความก๎าวหน๎าของพนักงานขาย
ฝึกปฏิบัติการใช๎เทคนิคการขาย คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย การใช๎
ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เกี่ยวกับงานขาย
เพื่อให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะและคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี ในการทางานด๎าน
การขาย
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย และความสาคัญของการขายได๎
2. บอกแนวความคิดทางการตลาดได๎
3. บอกประเภทลักษณะของการขายได๎
4. บอกความรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค๎า คูํแขํงขันเทคนิคการขายได๎
5. บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขายได๎
6. อธิบายโอกาสและความก๎าวหน๎าของพนักงานขายได๎
7. ใช๎ความรู๎ด๎านเทคโนโลยีอันทันสมัยที่เกี่ยวกับงานขายได๎
8. สามารถปฏิบัติงานจาลองการขายได๎
รวม 8 ผลการเรียนรู๎

122

ง20296 งานธุรกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย ความหมาย หลักการ
ความสาคัญประโยชน์ ประเภทของการประกันภัย ธุรกิจในชีวิตประจาวัน วิเคราะห์ข๎อดี ข๎อเสียของ
ธุรกิจแบบตําง ๆ มีทักษะในการเลือกแบบธุรกิจใช๎ในการประกอบอาชีพ เห็นความสาคัญของงานธุรกิจ
ที่มีตํอการดารงชีวิตประจาวัน และจัดทาแผนธุรกิจตามองค์ประกอบที่สาคัญ นาความรู๎ไปใช๎ในอนาคต
วางแผนเตรียมความพร๎อมด๎านตําง ๆ ให๎เหมาะกับบุคลิกภาพของตนเอง
ฝึกทักษะการแสวงหาความรู๎ ทักษะการแก๎ปัญหา ทักษะการทางานเป็นกลุํม จากกิจกรรม
อาชีพ โดยวิธีการเลือกอาชีพได๎อยํางเหมาะสม
เพื่อให๎มีความรู๎ความ เข๎าใจ มีทักษะ ในการทางานธุรกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย สาคัญของ หลักการ และประโยชน์ของการประกันภัยได๎
2. อธิบายลักษณะของการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัยได๎
3. บอกประเภทของการประกันภัยได๎
4. บอกความหมาย ประโยชน์และจุดมุํงหมายของงานธุรกิจได๎
5. สามารถวิเคราะห์และเลือกสรรข๎อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยที่เหมาะสมได๎
6. จาแนกประเภทของงานธุรกิจได๎
7. วิเคราะห์ข๎อดี ข๎อเสีย ของงานธุรกิจแบบตําง ๆ ได๎
8. บอกความรับผิดชอบของผู๎ประกอบงานธุรกิจได๎
9. สามารถเลือกรูปแบบงานธุรกิจมาใช๎ในการประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม
10. บอกความหมาย ความสาคัญ และประเภทของงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหยํอมได๎
11. วิเคราะห์ข๎อดี ข๎อเสีย ของงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหยํอมได๎
12. บอกความสาคัญของงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหยํอม(SME)ในระบบเศรษฐกิจได๎
13. สามารถวางแผนการประกอบงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดหยํอมได๎
14. อธิบายวิธีการเลือกอาชีพให๎เหมาะสมกับบุคลิกภาพได๎
15. วางแผนเตรียมความพร๎อมด๎านตําง ๆ ในการประกอบงานธุรกิจได๎
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16. อธิบายข๎อควรคานึงถึงในการตัดสินใจเลือกประกอบงานธุรกิจได๎
17. สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเองได๎
18. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดใี นการทางาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รวม 18 ผลการเรียนรู๎
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ง20297 การประกันภัย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง จานวน 1.0 หนํวยกิต

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสาคัญของการประกันภัย ประวัติความ
เป็นมาและจุดประสงค์ของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย การประกันชีวิตในประเทศไทย
คุณสมบัติของตัวแทนขายประกันชีวิต วิธีการเสนอขายประกันชีวิต วิธีการในการเอาประกัน ชนิดของ
กิจการที่ควรเอาประกัน การเลือกบริษัทประกันภัย การติดตามผลการขายประกันภัย การศึกษาตัวอยําง
การขายประกันภัย
ผลการเรียนรู๎
1. บอกความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมาและจุดประสงค์ของการประกันภัย
2. อธิบายประเภทของการประกันภัยและการประกันชีวิตในประเทศไทย
3. อธิบายขั้นตอน วิธีการเสนอขายประกันภัยและประกันชีวิต
4. อธิบายชนิดของกิจการที่ควรเอาประกัน วิธีการเลือกบริษัทประกันภัย
รวม 4 ผลการเรียนรู๎

