กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงสร้ างหลักสู ตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงสร้ างรายวิชาหลักสู ตร 2551
ระดับชั้น
ม.1/1-1/6
ม.1/7-1/12
ม.2/1-2/6
ม.2/7-2/12
ม.3/1-3/6
ม.3/7-3/12
ม.4/1-4/8
ม.5/1-5/8
ม.6/1-6/8

ระดับชั้ น
ม.1 –ม.3
(../11-12)

รหัสวิชา
ง 20101
ง 20102
ง 20103
ง 20104
ง 20105
ง 20106
ง 31101
ง 31102
ง 32101
ง 32102
ง 33101
ง 33102
รหัสวิชา

ปี การศึกษา 2552-2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

การงานอาชีพ 1
การงานอาชีพ 2
การงานอาชีพ 3
การงานอาชีพ 4
การงานอาชีพ 5
การงานอาชีพ 6
การงานอาชีพ 1
การงานอาชีพ 2
การงานอาชีพ 3
การงานอาชีพ 4
การงานอาชีพ 5
การงานอาชีพ 6

รายวิชาพืน้ ฐาน
(งานธุ รกิจ)
(งานประดิษฐ์)
(งานบ้าน)
(งานช่าง)
(งานเกษตร)
(โครงงานอาชีพ)
(งานช่าง)
(งานธุ รกิจ)
(งานเกษตร)
(งานประดิษฐ์)
(งานบ้าน)
(โครงงานอาชีพ)
รายวิชาเพิม่ เติม

ง20261

งานเขียนแบบเบื้องต้น 1

ง20262
ง20263
ง20264
ง20265
ง20266
ง20267
ง20268
ง20269
ง20270
ง20271
ง20272
ง20273

งานเขียนแบบเบื้องต้น 2
เทคนิคงานช่าง
งานเขียนแบบภาพ 3 มิติ
งานประดิษฐ์ของชาร่ วย
งานประดิษฐ์ของใช้
ผลิตภัณฑ์งานไม้
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
งานตัดเย็บ
งานดอกไม้ใบตอง
พืชสมุนไพร
การเพาะเห็ด

หน่ วย
1.0
1.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
หน่ วย
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ระดับชั้น

ม.4 – ม.6
(../5,../8)

รหัสวิชา
ง20274
ง20275
ง20276
ง20277
ง20278
ง20279
ง20280

รายวิชาเพิม่ เติม

หน่ วย
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

พืชไร้ดิน
ปุ๋ ยชีวภาพ
ไม้ดอกไม้ประดับ
งานซ่อมอุปกรณ์
เครื่ องดื่มสมุนไพร
งานสหกรณ์
งานบัญชีเบื้องต้น

ง30261

งานเขียนแบบเทคนิค 1

1.0

ง30262
ง30263
ง30264
ง30265
ง30266
ง30267
ง30268
ง30269
ง30270
ง30271
ง30272
ง30273
ง30274
ง30275
ง30276
ง30277
ง30278
ง30279
ง30280

งานเขียนแบบเทคนิค 2
งานเขียนแบบภาพ 3 มิติ
งานประดิษฐ์ของชาร่ วย
งานประดิษฐ์ของใช้
งานซ่อมอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์งานไม้
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
งานตัดเย็บ
งานดอกไม้ใบตอง
พืชสมุนไพร
การเพาะเห็ด
พืชไร้ดิน
ปุ๋ ยชีวภาพ
ไม้ดอกไม้ประดับ
เครื่ องดื่มสมุนไพร
งานสหกรณ์
งานเลขานุการ
งานบัญชีเบื้องต้น

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้ น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 1)
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ง20101 การงานอาชีพ 1(1/1-6)
ง20107 เทคโนโลยี1 (1/7-12)
ง20261 งานเขียนแบบเบื้องต้น 1
(1/11-12)

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

1.0

2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ง20103 การงานอาชีพ 3 (2/1-6)
ง20108 เทคโนโลยี 2 (2/7-12)
ง202………………….
(2/11-12)

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

1.0

2

ง20103 การงานอาชีพ 5 (3/1-6)
ง20109 เทคโนโลยี 3 (3/7-12)
ง202………………….
(3/11-12)

หน่วย
กิต

ง20107 เทคโนโลยี 1 (1/7-12)
ง20102 การงานอาชีพ 2 (1/1-6)
ง20262 งานเขียนแบบเบื้องต้น 2
(1/11-12)

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0
1.0

2
2

มัธยมศึกษาปี ที่ 2 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ง20108 เทคโนโลยี 2 (2/7-12)
ง20104 การงานอาชีพ 4 (2/1-6)
ง202………………….
(2/11-12)

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

1.0

2

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554
ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

1.0

2

รายวิชา

ง20109 เทคโนโลยี 3 (3/7-12)
ง20106 การงานอาชีพ 6 (3/1-6)
ง202………………….
(3/11-12)

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1.0

2

1.0

2

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาการงานอาชีพ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
หน่ วยการ
ที่
เรียนรู้
1 งานอาชีพ

2

3

4

5

6

รหัสวิชา ง20101

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐาน
เวลา
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง
ง 4.1 ม.1/1
ความหมายของอาชีพ ความจาเป็ นของกา
4
ประกอบอาชีพ งานและกลุ่มอาชีพ
ประเภทของอาชีพ
ธุ รกิจทัว่ ไป
ง 4.1 ม.1/2
ความหมายและความสาคัญของธุ รกิจ
4
วัตถุประสงค์ของธุ รกิจ ประโยชน์ของธุ รกิจ
ลักษณะของการประกอบธุ รกิจ คุณสมบัติ
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ความรับผิดชอบของ
ธุ รกิจกับสังคม
องค์กรธุ รกิจ
ง 4.1 ม.1/3
กิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั
6
จากัด สหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ ธุ รกิจสัมปทาน
ธุ รกิจขนาดย่อม กองทุนหมู่บา้ น บรรษัทข้าม
ชาติ
การมาตรฐาน ง 4.1 ม.1/3
ก าร ม าต ร ฐ าน เค รื่ อ งห ม าย ม าต ร ฐ าน
4
และ
ประโยชน์ของการมาตรฐาน
การคุม้ ครอง
การรักษาสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค
ผูบ้ ริ โภค
การคุม้ ครองสิ ทธิประโยชน์
ของผูบ้ ริ โภค
การขายและการ ง 1.1 ม.1/1
ธุ รกิจค้าปลีก ธุ รกิจขายตรงธุ รกิจค้าส่ ง พาณิ ชย์ 6
ซื้ อสิ นค้า
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การวางแผนเลื อ กซื้ อ สิ น ค้า
และบริ ก าร ลัก ษณะข้อ มู ล ที่ จ ะช่ ว ยในการ
เลื อกซื้ อสิ นค้า ข้อควรพิจารณาบริ การพิเศษ
เหตุ ผ ลในการตัด สิ นใจเลื อ กซื้ อ สิ นค้า และ
บริ การ การใช้บริ การอินเตอร์เน็ต
การจัดทา
ง 1.1 ม.1/1
ความหมายของงบประมาณ ประโยชน์ของ
4
งบประมาณและ
งบประมาณ การกาหนดเป้ าหมายทางการเงิน
บัญชี
การทางบประมาณเงินสด ความหมายของการ
บัญชี

นา้ หนัก
คะแนน
8

12

12

8

6

6

วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชี ประโยชน์
ของข้อมูลการบัญชี งบทดลอง งบการเงิน
7 การจัดการงาน ง 1/1 ม.1/2
การจัดการงานประจาวันปัจจัยในการบริ หาร
ประจาวันและ
ความส าคัญ ของการบริ ห ารและ การจัดการ
งานอาชีพ
การวางแผนในการจัด การงานประจ าวัน
กระบวนการจัดการ เป้ าหมายในชี วิตของ
บุคคล บทบาทของผูบ้ ริ หาร วงจรคุ ณภาพ
ปั จจัยการจัดการธุ รกิ จให้ประสบความสาเร็ จ
ความพร้ อมผูป้ ระกอบการ การบริ หารบุคคล
กลยุทธ์การตลาด
8 การติดต่อ
ง 1/1 ม.1/3
ความหมายและองค์ประ กอบของการสื่ อสาร
สื่ อสาร
กระบวนการสื่ อสารคุณลักษณะของผูป้ ระสบ
ความ ส าเร็ จ ในการสื่ อ สาร ลัก ษณะการใช้
ภาษาสื่ อสารที่ดี ประเภทของการสื่ อสาร
9 การจัดเก็บ
ง 1/1 ม.1/3
ความหมายและความส าคัญ ของการจัด เก็ บ
เอกสาร
เอกสาร วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บเอกสาร
ประเภทของเอกสาร องค์ป ระกอบในการ
จัดเก็ บ เอกสาร คุ ณ สมบัติข องพนัก งานเก็ บ
เอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ และ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ บั ต รและเอกสาร
หลักการเก็บเอกสาร
10 เศรษฐกิจ
ง 1/1 ม.1/3
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง การ
การประหยัดพลังงานและทรัพยากร การออม
ประหยัดและ
ทรัพย์ ธนาคารออมสิ น
การออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริ ษทั ประกันชีวติ
รวมระหว่างภาคเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
70 : 10 : 20
คะแนนระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

4

7

2

2

2

2

4

7

40

70

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาการงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

รหัสวิชา ง20102
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐาน
เวลา นา้ หนัก
ที่ หน่ วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
1 ความรู ้ทวั่ ไปของ
ง 4.1 ม.1/1
-ความหมายและความสาคัญของงาน
4
12
งานประดิษฐ์
ประดิษฐ์
-วัตถุประสงค์ของงานประดิษฐ์
-ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
-คุณสมบัติของผูป้ ระกอบอาชีพงาน
ประดิษฐ์
2 วัสดุอุปกรณ์ของ
ง 1.1 ม.1/1
ความหมายของวัสดุ
4
13
งานประดิษฐ์
-ประเภทของวัสดุ
-คุณสมบัติของวัสดุ
-ประเภทของอุปกรณ์
-การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์
-ความปลอดภัยในการทางาน
3 การออกแบบงาน ง 1.1 ม.1/3
-ความหมายของการออกแบบงาน
10
15
ประดิษฐ์
ประดิษฐ์
-ความสาคัญของการออกแบบงาน
ประดิษฐ์
-คุณสมบัติของการออกแบบงาน
ประดิษฐ์
-องค์ประกอบงานประดิษฐ์ที่ดี
-ความหมายของวัสดุเหลือใช้
-ประเภทของวัสดุเหลือใช้
-ความหมายของวัสดุทอ้ งถิ่น
-ประเภทของวัสดุทอ้ งถิ่น
4 การประดิษฐ์ชิ้นงาน ง 1.1 ม.1/2
-การประดิษฐ์ของเล่น
12
20
-การประดิษฐ์ของใช้
-การประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง

5

แนวทางการ
ประกอบอาชีพงาน
ประดิษฐ์

6

การประกอบอาชีพ
งานประดิษฐ์

-การประดิษฐ์ของใช้ในงานพิธี
ง 4.1 ม.1/1
-หลักพื้นฐานในการเลือกประกอบ
อาชีพ
-กลยุทธ์ของผูป้ ระสบผลสาเร็ จในการ
ประกอบอาชีพ
-คุณลักษณะในการประกอบอาชีพ
-แนวทางในการประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่น
ง 4.1 ม.1/3
-ความต้องการงานประดิษฐ์
-การวางแผน
-การตลาด
-ปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขในการผลิตงาน
ประดิษฐ์
-การคิ ด ราคาต้น ทุ น ก าไรการก าหนด
ราคา
รวมระหว่างภาคเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

70 : 10 : 20

4

5

6

5

40

70

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาเทคโนโลยี 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ที่
1

2

3

4

5

6

7

รหัสวิชา ง 20107
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1,2
มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
การทางานของ
ง 3.1 ม.1/1
การทางานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
4
10
คอมพิวเตอร์
หน่วยสาคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจาหลัก
หน่วยความจาลอง และหน่วยส่ งออก
บทบาทของ
ง 3.1 ม.1/1
คอมพิวเตอร์ มีบทบาทในการช่วยอานวย
4
5
คอมพิวเตอร์
ความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
และสังคมมากขึ้น
ประโยชน์ของ
ง 3.1 ม.1/1
คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เครื่ องมือ
6
10
คอมพิวเตอร์
ในการทางาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน
สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่ อสารค้นหาข้อมูล
ลักษณะสาคัญของ ง 3.1 ม.1/2
ลักษณะสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
10
เทคโนโลยี
- ช่วยให้การทางานรวดเร็ ว ถูกต้องและ
สารสนเทศ
แม่นยา
- ช่วยให้การบริ การกว้างขวางขึ้น
- ช่วยดาเนิ นการในหน่วยงานต่างๆ
- ช่วยอานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน
ผลกระทบของ
ง 3.1 ม.1/2
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
2
5
เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ เช่น
สารสนเทศในด้าน
- คุณภาพชีวติ
ต่างๆ
- การเรี ยนการสอน
ข้อมูลและ
ง 3.1 ม.1/3 ข้อมูลและสารสนเทศ
8
10
สารสนเทศ
- ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ
- การประมวลผลให้เป็ นสารสนเทศ
ประเภทของข้อมูล
การประมวลผล
ง 3.1 ม1/3 วิธีการประมวลผลข้อมูลการจัดการ
12
20

ข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศ

สารสนเทศ
- การรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบ
- การประมวลผลข้อมูล
- การดูแลรักษาข้อมูล
- ระดับของสารสนเทศ
รวมระหว่างภาคเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

70 : 10 : 20

40

70

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชางานเขียนแบบเบื้องต้ น 1 รหัสวิชา ง20261 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
ที่ หน่ วยการเรียนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
1 ความหมายและ
ง 4.1 ม.1/1
ความหมาย ลักษณะประเภทของงาน
4
8
ลักษณะอาชีพของ
อาชีพเขียนแบบ
วิชาเขียนแบบ
2 เครื่ องมือ อุปกรณ์
ง 1.1 ม.1/1
เครื่ องมือสาหรับช่างเขียนแบบ
4
8
และการใช้
อุปกรณ์ส่วนประกอบช่างเขียนแบบ
วิธีใช้เครื่ องมือ
3 แบบอักษร
ง 1.1 ม.1/3
อักษรตัวเอน อักษรตัวตรง
6
12
สัดส่ วนของอักษร
4 การเขียนแบบ
ง 1.1 ม.1/3
ข้อคานึงในการเขียนแบบอักษร
6
12
อักษรไทย
การเขียนอักษรไทยแบบตัวเอน
การเขียนอักษรไทยแบบตัวตรง
ชนิดของอักษร
5 การสร้างรู ป
ง 1.1 ม.1/3
วิธีการแบ่งเส้นตรงและเส้นโค้ง
10
15
เรขาคณิ ต
วิธีการแบ่งมุมออกเป็ นสองส่ วน
วิธีการสร้างรู ปสามเหลี่ยม
วิธีการสร้างรู ปสี่ เหลี่ยม
วิธีการสร้างรู ปหกเหลี่ยม
วิธีการสร้างรู ปแปดเหลี่ยม
วิธีการสร้างรู ปห้าเหลี่ยม
วิธีการสร้างรู ปเจ็ดเหลี่ยม สร้างรู ปวงรี
6 แบบภาพ
ง 1.1 ม.1/3
แบบภาพ Isometric แบบภาพ Oblique
10
15
รวมระหว่างภาคเรียน
40
70
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

70 : 10 : 20

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชางานเขียนแบบเบื้องต้ น 2 รหัสวิชา ง20262 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐานการ
เวลา
นา้ หนัก
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
1 แบบภาพ
ง 1.1 ม.1/3
แบบภาพ One Point
10
20
แบบภาพ Two Point
วิธีเขียนภาพ
2 แบบฉาย
ง 4.1 ม.1/3
วิธีมองให้เกิดภาพฉาย
10
20
ความสัมพันธ์กนั ของภาพฉาย
ข้อคานึงในการเขียนภาพฉาย
วิธีเขียนแบบภาพฉาย
3 ภาพตัดและรู ปหน้า ง 1.1 ม.1/3
ลักษณะการเขียนภาพตัดและรู ปตัด
14
20
ตัด
รู ปตัดทรงกระบอก
การเขียนรู ปตัด
ภาพตัดเคลื่อนตัว
ภาพตัดหมุน
ลักษณะของเนื้อโลหะ
4 มาตราส่ วน
ง 1.1 ม.1/1
การใช้มาตราส่ วนเท่าของจริ ง
6
10
การใช้มาตราส่ วนขยาย
การใช้มาตราส่ วนย่อย
การใช้มาตราส่ วนกับมุมต่าง ๆ
รวมระหว่างภาคเรียน
40
70
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
70 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
10 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

70 : 10 : 20

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
แผนการเรียนวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ง31101 การงานอาชีพ 1
ง30247 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ง32101 การงานอาชีพ 3
ง30249 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 3

ง33101 การงานอาชีพ 5
ง30251 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 5

ง31102 การงานอาชีพ 2
ง30248 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 2

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ง32102 การงานอาชีพ 4
ง30250 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 4

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

รายวิชา

ง33102 การงานอาชีพ 6
ง30252 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 6

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ กายภาพ - คอมพิวเตอร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

รายวิชา

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ง31101 การงานอาชีพ 1
ง30267 ผลิตภัณฑ์งานไม้
ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1

0.5
1.0
2.0

1
2
80

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553

รายวิชา

หน่วย
กิต

ง31102 การงานอาชีพ 2
0.5
ง30265 งานประดิษฐ์ของใช้
1.0
ง30242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2.0

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

1
2
80

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

รายวิชา

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ง32101 การงานอาชีพ 3
ง302............................................
ง30243 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3

0.5
1.0
2.0

1
2
80

ง32102 การงานอาชีพ 4
ง302............................................
ง30244 เทคโนโลยีสารสนเทศ 4

0.5
1.0
2.0

1
2
80

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

รายวิชา

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

รายวิชา

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

ง33101 การงานอาชีพ 5
ง302............................................
ง30245 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

0.5
1.0
2.0

1
2
80

ง33102 การงานอาชีพ 6
ง302............................................
ง30246 เทคโนโลยีสารสนเทศ 6

0.5
1.0
2.0

1
2
80

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
แผนการเรียนภาษาไทย - สั งคมศึกษา
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ง31101 การงานอาชีพ 1
ง30267 ผลิตภัณฑ์งานไม้
ง30247 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0
1.0

1
2
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ง32101 การงานอาชีพ 3
ง302............................................
ง30249 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 3

ง33101 การงานอาชีพ 5
ง302............................................
ง30251 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 5

ง31102 การงานอาชีพ 2
ง30265 งานประดิษฐ์ของใช้
ง30248 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 2

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0
1.0

1
2
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0
1.0

1
2
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ง32102 การงานอาชีพ 4
ง302............................................
ง30250 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 4

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0
1.0

1
2
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0
1.0

1
2
40

รายวิชา

ง33102 การงานอาชีพ 6
ง302............................................
ง30252 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 6

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0
1.0

1
2
40

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ง31101 การงานอาชีพ 1
ง30247 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ง32101 การงานอาชีพ 3
ง30249 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 3

ง33101 การงานอาชีพ 5
ง30251 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 5

ง31102 การงานอาชีพ 2
ง30248 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 2

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ง32102 การงานอาชีพ 4
ง30250 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 4

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

รายวิชา

ง33102 การงานอาชีพ 6
ง30252 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 6

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

โครงสร้ างหลักสู ตรชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญีป่ ุ่ น
ปี การศึกษา 2552 – 2554
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2552
รายวิชา

ง31101 การงานอาชีพ 1
ง30247 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 1

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2552

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2553
รายวิชา

ง32101 การงานอาชีพ 3
ง30249 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 3

ง33101 การงานอาชีพ 5
ง30251 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวเตอร์ 5

ง31102 การงานอาชีพ 2
ง30248 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 2

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 5 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2553

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 1)
ปี การศึกษา 2554
รายวิชา

รายวิชา

รายวิชา

ง32102 การงานอาชีพ 4
ง30250 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 4

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

มัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ภาคเรี ยนที่ 2)
ปี การศึกษา 2554

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

รายวิชา

ง33102 การงานอาชีพ 6
ง30252 เทคโนโลยีกบั
คอมพิวแตอร์ 6

หน่วย
กิต

ชัว่ โมง/
สัปดาห์

0.5
1.0

1
40

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาการงานอาชีพ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ง31101
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา 20 ชั่วโมง
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
เวลา
ที่ ชื่ อหน่ วย การเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่ วโมง
1 การทางานเพื่อการ ง 1.1 ม4/1
-งานช่างกับการดารงชีวติ
3
ดารงชีวิตที่จาเป็ น
-พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
เกี่ยวกับงานช่าง
อนุรักษ์
-ความปลอดภัยในการทางาน
-หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน
2 การประดิษฐ์
ง 1.1 ม4/2
-การประดิษฐ์เครื่ องใช้จากวัสดุทอ้ งถิ่น
4
เครื่ องใช้ใน
-การประดิษฐ์เครื่ องใช้จากวัสดุเหลือใช้
ชีวติ ประจาวัน
-การประดิษฐ์เครื่ องใช้โดยอาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3 การดูแลรักษา
ง 1.1 ม.4/3
-ความสาคัญของเครื่ องมือช่าง
3
เครื่ องมืออุปกรณ์
-ลักษณะเครื่ องมือช่าง
และสิ่ ง อานวยความ
-วิธีการใช้เครื่ องมือ
สะดวกใน
-วิธีการบารุ งดูแลรักษา
ชีวติ ประจาวัน
4 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ง 1.1 ม.4/4
-หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
4
ใช้ในชีวติ ประจาวัน
-ปัจจัยการผลิต
-การประเมินทางเลือก
-ขั้นตอนการผลิต
-การประเมินผลการผลิต
ง 2.1 ม.2/3
-อุปกรณ์ประกอบผลิตภัณฑ์
-อุปกรณ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์
-ซอฟท์แวร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
-กลไกและการควบคุมไฟฟ้า
5 งานช่าง
ง 1.1 ม.4/5
-ความหมายของอาชีพช่าง
3
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

นา้ หนัก
คะ แนน
10

10

10

6

6

6

6

-ประเภทของงานช่างอุตสาหกรรม
-ลักษณะอาชีพช่างอุตสาหกรรม
ง 1.1 ม.4/6
-คุณธรรมและจริ ยธรรม
ผูป้ ระกอบการช่างอุตสาหกรรม
-สิ ทธิ ประโยชน์ในการประกอบอาชี พช่าง
อุตสาหกรรม
-การควบคุมคุณภาพ
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์
-ทรัพย์สินทางปัญญา
พลังงาน ทรัพยากร ง 1.1 ม4/7
-ความหมายความส าคัญของการอนุ รักษ์
และการอนุ รักษ์
พลังงาน
สิ่ งแวดล้อม
-ประเภทและรู ปแบบของพลังงาน
-แหล่งของพลังงาน
-การวัดพลังงาน
-การอนุรักษ์พลังงาน
-สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากร
-ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม
-การเสาะแสวงหาพลังงานธรรมชาติและ
ท้องถิ่นใช้อย่างมีจิตสานึก
-ความส าคัญของสิ่ งแวดล้อมที่ ส่ งผลต่ อ
การดารงชีวติ
รวมระหว่างภาคเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

60 : 20 : 20

6

3

6

20

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาผลิตภัณฑ์ งานไม้ รหัสวิชา ง30267
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
1 วัสดุงานไม้และ
ง 1.1 ม.4/3
หลักการเลือกใช้
2

3

พลังงานและ
ทรัพยากรเกี่ยวกับ
งานไม้
การสร้างชิ้นงาน/
ผลงานไม้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

ง 1.1 ม.4/7

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
เวลา นา้ หนัก
สาระสาคัญ
ชั่วโมง คะแนน
วัสดุ/อุปกรณ์งานไม้
10
20
หลักการเลือกใช้
การบารุ งรักษาและดูแล
สถานการณ์และสิ่ งแวดล้อม
10
10
ปัญหาและการอนุรักษ์

ง 1.1 ม.4/2

การออกแบบพื้นฐาน
การกาหนดวัสดุ
การใช้เครื่ องมือช่างไม้
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ง 4.1 ม.4/3
การสร้างชิ้นงาน/ผลงาน
รวมระหว่างภาคเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

.

60 : 20 : 20

20

10

40

20
60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รหัสวิชา ง30241 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 2.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
1
เทคโนโลยี
ง 3.1 ม.4/1
1.1 ความาหมายและบทบาทของเทคโนโลยี
10
10
สารสนเทศ
สารสนเทศ
1.2 ประโยชน์และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ระบบสารสนเทศ
- ฮาร์ ดแวร์ - ซอฟต์แวร์ - ข้อมูล - บุคลากร
1.4 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ
2 องค์ประกอบและ
หลักการทางาน

ง 3.1 ม.4/2

2.1 การทางานของคอมพิวเตอร์
- หน่วยรับเข้า
- หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยความจาหลัก- หน่วยความจารอง
- หน่วยส่ งออก
2.2 หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยควบคุม - หน่วยคานวณและตรรกะ
2.3 การรับส่ งข้อมูลผ่านระบบขนส่ ง
3 คุณลักษณะของ
ง 3.1 ม.4/4
3.1 คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง
3.2 ความเร็ วและความจุของฮาร์ดดิส
4 การสื่ อสารและ ง 3.1 ม.4/9
4.1 การติดต่อสื่ อสารทางอินเตอร์ เน็ต
เครื อข่าย
4.2 การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
รวมระหว่างภาคเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

30

20

26

20

14

10

80

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีกบั คอมพิวเตอร์ 1 รหัสวิชา ง30247 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
1
เทคโนโลยี
ง 3.1 ม.4/1 1.1 ความาหมายและบทบาทของ
10
10
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2 ประโยชน์และอุปกรณ์พ้ืนฐานของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3 ระบบสารสนเทศ
1.4 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประมวลผล
ข้อมูลสารสนเทศ
2 องค์ประกอบและ
ง 3.1 ม.4/2
2.1 การทางานของคอมพิวเตอร์
10
20
หลักการทางาน
2.2 หน่วยประมวลผลกลาง
- หน่วยควบคุม
- หน่วยคานวณและตรรกะ
2.3 การรับส่ งข้อมูลผ่านระบบขนส่ ง
3 คุณลักษณะของ
ง 3.1 ม.4/4
3.1 คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
14
20
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3.2 ความเร็ วและความจุของฮาร์ดดิส
4
การสื่ อสารและ
ง 3.1 ม.4/9
4.1 การติดต่อสื่ อสารทางอินเตอร์ เน็ต
6
10
เครื อข่าย
4.2 การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
รวมระหว่างภาคเรียน
40
60
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาการงานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

รหัสวิชา ง31102
เวลา 20 ชั่วโมง
มาตรฐานการ
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
1 การตลาดและการจัด ง 1.1 ม4/1
จาหน่าย

2

การประกอบธุ รกิจ
ง 1.1 ม4/2
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม

ง 1.1 ม.4/5

3

การจัดการธุ รกิจด้วย
ระบบไอซีที

ง 2.1 ม.4/2
ง 1.1 ม.4/3

4

สานักงานและงาน
สานักงาน

ง 1.1 ม.4/4

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
เวลา นา้ หนัก
สาระสาคัญ
ชั่วโมง คะ แนน
การตลาด
4
10
การจัดจาหน่าย
การค้าส่ ง
การส่ งเสริ มการขาย
ความหมายของธุ รกิ จSMEs ประเภทของ 4
10
ธุ รกิจSMEs
ความส าคัญ ของธุ รกิ จSMEs การเริ่ มต้น
ประกอบธุ รกิ จของตนเอง การจัดทาแผน
ธุ รกิจ
ปั จจัยพื้ นฐานในการพิ จารณาประกอบ
10
ธุ รกิจ
แนวปฏิ บั ติ ในการแสวงหาช่ องทาง
ประกอบธุ รกิจ
การศึกษาตลาดในการ
ประกอบธุ รกิ จ ข้ อ ค านึ ง ในการเลื อ ก
รู ปแบบธุ รกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบตาม
กฎหมายในการประกอบธุ รกิ จ การ
ประเมินความเป็ นไปได้ในการ
ประกอบธุ รกิจ
องค์ ป ระกอบของคอมพิ ว เตอร์ การ
4
5
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การซื้ อขายสิ นค้า
5
ด้วยระบบ ICT
ความหมายของส านั กงาน และงาน
4
10
ส านั ก งาน ลัก ษณะของงานส านั กงาน
คุณสมบัติของพนักงานในสานักงาน

5

การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ง 1.1 ม.4/6
และจรรยาบรรณต่อ
สภาวะแวดล้อม

ง 1.1 ม.4/7

เทคโนโลยีในสานักงาน
องค์ประกอบของสานักงาน
อัตโนมัติ ประโยชน์ของ
สานักงานอัตโนมัติ
เทคโนโลยีเพื่อสานักงาน
อัตโนมัติ ลักษณะของ
สานักงานอัตโนมัติที่มี
ประสิ ทธิผล
การรักษาสิ ทธิและ
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการ
โฆษณา
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
ฉลาก
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
สัญญา
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านป้าย
ราคาสิ นค้า
ความหมายความสาคัญของ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณต่อสภาวะสังคม
และสิ่ งแวดล้อม

รวมระหว่างภาคเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

4

3

20
60 : 20 : 20

7

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชางานประดิษฐ์ ของใช้ รหัสวิชา ง30265
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง
มาตรฐาน
ที่ หน่ วยการเรียนรู้
การเรี ยนรู้ /ตัวชี้วดั
1 ความรู ้พ้นื ฐาน ง 4.1 ม.4/1
เกี่ยวกับ
งานประดิษฐ์
2 แนวทางการ
ง 4.1 ม.4/4
ประกอบอาชีพ
งานประดิษฐ์

3

4

5

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
เวลา นา้ หนัก
สาระสาคัญ
ชั่วโมง คะแนน
ความหมายและประโยชน์ของงาน
4
5
ประดิษฐ์
รู ปแบบและประเภทของสิ่ งประดิษฐ์
คุณลักษณะของผูป้ ระกอบอาชีพงาน
4
5
ประดิษฐ์
แนวทางการเลือกประกอบอาชีพงาน
ประดิษฐ์
กลยุทธ์ในการประกอบอาชีพงาน
ประดิษฐ์
วัสดุที่ใช้ในการ ง 4.1 ม.4/1
วัสดุธรรมชาติ
6
10
ประดิษฐ์
วัสดุสังเคราะห์
เศษวัสดุ
เทคโนโลยีกบั
ง 4.1 ม.4/2
ความหมายและความสาคัญของ
6
10
งานประดิษฐ์
เทคโนโลยี
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีที่ใช้ในงานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ของ ง 4.1 ม.4/3
งานประดิษฐ์ของใช้ทวั่ ไป
20
30
ใช้
งานประดิษฐ์ของใช้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ไทย
รวมระหว่างภาคเรียน
40
60

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค
คะแนนระหว่างเรี ยน
60 คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20 คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20 คะแนน

60 : 20 : 20

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รหัสวิชา ง30242 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 2.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
มาตรฐานการ
เวลา นา้ หนัก
ที่ ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั
ชั่วโมง คะแนน
1
ความรู ้เบื้องต้น ง 3.1 ม.4/8
1.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
22
10
เกี่ยวกับ Authoware
ม.4/11 1.2 ลักษณะการทางานของโปรแกรม
10
- แถบไอคอน - หน้าต่างออกแบบ
- เส้นกากับการทางาน
- ไอคอนสาเร็ จรู ป
2 คาสั่งย่อยและ
ง 3.1 ม.4/8
2.1 ทาความรู ้จกั คาสั่งย่อย
18
10
ไอคอนพาเลสต์
ง 3.1 ม.4/11 2.2 ทาความรู ้จกั ไอคอนพาเลตต์
3 การสร้างบทเรี ยน
ง 3.1 ม.4/8
3.1 การวิเคราะห์เนื้ อหา การออกแบบและ
30
5
สร้างบทเรี ยน
ม.4/11 3.2 การจัดการแฟ้มข้อมูล
15
- การสร้างไฟล์ใหม่ การบันทึก การปิ ด
ไฟล์ การก๊อปปี้ ไฟล์ การสร้างโฟล์เดอร์ ไว้
เก็บไฟล์
3.3 การสร้างตัวหนังสื อ
3.4 การสร้างรู ปภาพ และนารู ปภาพจาก
ภายนอกมาใช้
3.5 เคลื่อนที่ของวัตถุ(Transtion)
3.6 การหน่วงเวลา (wait)
3.7 การกาหนด Erase
3.8 การเคลื่อนที่ของวัตถุ Motion
3.9 การนาเข้าเสี ยง
3.10 การใช้ฟังก์ชนั และตัวแปร
3.11 การโต้ตอบแบบ button แบบ text
entry

4

การสร้างเกมส์จบั คู่

ง 3.1 ม4/12

4.1 การติดต่อสื่ อสารทางอินเตอร์ เน็ต
4.2 การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
ง 3.1 ม.4/13 4.3 ข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมระหว่างภาคเรียน
อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน : กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
60
คะแนน
คะแนนการสอบกลางภาค
20
คะแนน
คะแนนการสอบปลายภาค
20
คะแนน

10

5
5

80

60

โครงสร้ างรายวิชา
รายวิชาเทคโนโลยีกบั คอมพิวเตอร์ 2 รหัสวิชา ง30248 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต ภาคเรียนที่ 2
ที่

ชื่ อหน่ วยการเรียนรู้

1 ความรู ้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
Authoware
2 คาสั่งย่อยและ
ไอคอนพาเลสต์
3 การสร้างบทเรี ยน

4

การสร้างเกมส์จบั คู่

มาตรฐานการ
เรียนรู้ /ตัวชี้วดั

สาระสาคัญ

เวลา
ชั่วโมง

นา้ หนัก
คะแนน

ง 3.1 ม.4/8
ม.4/11

1.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
1.2 ลักษณะการทางานของโปรแกรม

6

5
5

ง 3.1 ม.4/8
ง 3.1 ม.4/11
ง 3.1 ม.4/8
ม.4/11

2.1 ทาความรู ้จกั คาสั่งย่อย
2.2 ทาความรู ้จกั ไอคอนพาเลตต์
3.1 การวิเคราะห์เนื้ อหา การออกแบบและสร้าง
บทเรี ยน
3.2 การจัดการแฟ้มข้อมูล
- การสร้างไฟล์ใหม่ การบันทึก การปิ ด
ไฟล์ การก๊อปปี้ ไฟล์ การสร้างโฟล์เดอร์ ไว้เก็บ
ไฟล์
3.3 การสร้างตัวหนังสื อ
3.4 การสร้างรู ปภาพ และนารู ปภาพจาก
ภายนอกมาใช้
3.5 เคลื่อนที่ของวัตถุ(Transtion)
3.6 การหน่วงเวลา (wait)
3.7 การกาหนด Erase
3.8 การเคลื่อนที่ของวัตถุ Motion
3.9 การโต้ตอบแบบ button แบบ text entry

10

10
10
10

ง 3.1 ม4/12 4.1 การติดต่อสื่ อสารทางอินเตอร์เน็ต
ง 3.1 ม.4/13 4.2 การค้นหาทางอินเตอร์เน็ต
4.3 ข้อควรปฏิบตั ิสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมระหว่ างภาคเรียน

อัตราส่ วนคะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนนระหว่างภาคเรี ยน
คะแนนการสอบกลางภาค
คะแนนการสอบปลายภาค

: กลางภาค : ปลายภาค 60 : 20 : 20
60
คะแนน
20
คะแนน
20
คะแนน

20

10

4

5
5

40

60

คาอิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง20101
รายวิชา การงานอาชีพ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานที่จาเป็ นเกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวิต
ประจาวันเพื่อการดารงชีวติ และครอบครัวในด้านงานอาชีพ ธุ รกิจทัว่ ไป องค์กรธุ รกิจ การมาตรฐาน
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การขายสิ นค้า การเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การ การจัดทางบประมาณ การจัดทา
บัญชี การจัดการงานประจาวัน การจัดการงานอาชีพ การติดต่อสื่ อสาร การจัดเก็บเอกสาร ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การประหยัด และการออมทรัพย์
โดยใช้ทกั ษะ กระบวนการเป็ นรายบุคคลและกลุ่มการทางานร่ วมกัน กาหนดวางแผน
การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การสื บค้นข้อมูล การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย
การรายงาน การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดคุม้ ค่า
เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพ มีลกั ษณะนิสัยที่ดีใน
การทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความสาคัญของ
การสร้างอาชีพสุ จริ ต
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1 ม1/2 ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

รหัสวิชา ง20107
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1

คาอธิบายรายวิชา
รายวิชา เทคโนโลยี 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา 40 ชั่วโมง
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1

ศึกษาและอธิ บายหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ บทบาทในการช่วยอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินกิจกรรม ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการทางาน ลักษณะสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล วิธีการ
ประมวลผลข้อมูล การจัดการสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูลและระดับของ
สารสนเทศ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการอภิปราย เก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การแก้ปัญหา การสร้างงาน การรวบรวมแฟ้มข้อมูล การจัดเรี ยง
ข้อมูล การคานวณ การทารายงาน การจัดเก็บ การทาสาเนา การแจกจ่าย การสื่ อสารข้อมูล และการ
ปรับปรุ งข้อมูล
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองานจากจินตนาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
รหัสตัวชี้วดั
ง 3.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
รวม 3 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง20102
รายวิชา การงานอาชีพ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานที่จาเป็ นเกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว ในด้านความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานประดิษฐ์วสั ดุเหลือใช้ วัสดุทอ้ งถิ่น
การออกแบบงานประดิษฐ์ คุณสมบัติของผูป้ ระกอบงานประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์ของงานประดิษฐ์ การใช้
และการดูแลรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทางาน
โดยใช้ทกั ษะ กระบวนการเป็ นรายบุคคลและกลุ่มการทางานร่ วมกัน กาหนดวางแผน การจัดการ
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล การสื บค้นข้อมูล การบันทึกจัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การรายงาน
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต
สังคม สิ่ งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างประหยัดคุม้ ค่า ในการประดิษฐ์ของเล่น
ของใช้ ของประดับตกแต่ง และของใช้ในพิธี
เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพงานประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพ มีลกั ษณะนิสัยที่
ดีในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ใน
การทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และเห็นความสาคัญของ
การสร้างอาชีพสุ จริ ต
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1 ม1/2 ม.1/3
รวม 6 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง20261 รายวิชา งานเขียนแบบเบื้องต้ น 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานที่จาเป็ นเกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัวในงานอาชีพเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะประเภทของงานอาชีพเขียน
แบบ อุปกรณ์ส่วนประกอบช่างเขียนแบบ
โดยใช้ทกั ษะการฝึ กประสบการณ์ในการใช้เครื่ องมือสาหรับช่างเขียนแบบ การเขียนแบบอักษร
การเขียนแบบอักษรไทย การสร้างรู ปเรขาคณิ ต แบบภาพ Isometric และแบบภาพ Oblique กาหนด
วางแผน การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
เพื่อให้เห็นแนวทางในการเลือกอาชีพ ใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพ มีลกั ษณะนิสัยที่ดีในการ
ทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการ
ทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความสาคัญของการสร้าง
อาชีพสุ จริ ต มีคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพช่างเขียนแบบ
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.1/1 ม.1/3
ง 4.1 ม.1/1
รวม 3 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง20262 รายวิชา งานเขียนแบบเบื้องต้ น 2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานที่จาเป็ นเกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัวในงานอาชีพเกี่ยวกับแบบภาพ แบบฉาย ภาพตัดและรู ปหน้าตัด และ
มาตราส่ วนในการเขียนแบบ
โดยใช้ทกั ษะการฝึ กประสบการณ์เขียนแบบภาพ One Point แบบภาพ Two Point รู ปตัด
ทรงกระบอก การเขียนรู ปตัด ภาพตัดเคลื่อนตัว ภาพตัดหมุน กาหนดวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล
เพื่อให้เกิดแนวทางการเลือกอาชีพ เห็นความสาคัญของการสร้างอาชีพสุ จริ ต มีคุณสมบัติและ
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพช่างเขียนแบบ ใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพ มีลกั ษณะ
นิสัยที่ดีในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชี พสุ จริ ต
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.1/1 ม.1/3
ง 4.1 ม.1/3
รวม 3 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง31101
รายวิชา การงานอาชีพ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานเพื่อการดารงชีวิตที่จาเป็ นเกี่ยวกับ งานช่าง
อุตสาหกรรม การดูแลรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน
โดยใช้ทกั ษะการประดิษฐ์เครื่ องใช้ในชีวิตประจาวัน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
จากวัสดุทอ้ งถิ่น วัสดุเหลือใช้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
กาหนดวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนขั้นตอน การแสวงหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล
การบันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การอภิปราย การรายงาน การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์
การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากร
ในการทางานอย่างประหยัดคุม้ ค่ายัง่ ยืน
เพื่อให้เกิดแนวทางสู่ อาชีพงานช่างอุตสาหกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพอย่างเหมาะสม
มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพ มีลกั ษณะนิสัยที่ดีในการทางาน รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุ จริ ต
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7
ง 2.1 ม.4/3
รวม 8 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30241 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง /ภาคเรียน
จานวน 2.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูลบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การทางานของคอมพิวเตอร์ ในหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยส่ งออก คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านความเร็ วและความจุ
ของฮาร์ ดดิสก์ บทบาทในการช่วยอานวยความสะดวก และประโยชน์ในการใช้เป็ นเครื่ องมือทางาน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบตั ิการติดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์ เน็ต การรับส่ งข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบขนส่ งข้อมูลหรื อบัส ใ นการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองานจากจินตนาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
รหัสตัวชี้วดั
ง 3.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/9
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30247 รายวิชาเทคโนโลยีกบั คอมพิวเตอร์ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง /ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูลบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การทางานของคอมพิวเตอร์ ในหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยส่ งออก คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านความเร็ วและความจุ
ของฮาร์ ดดิสก์ บทบาทในการช่วยอานวยความสะดวก และประโยชน์ในการใช้เป็ นเครื่ องมือทางาน
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบตั ิการติดต่อสื่ อสาร ค้นหาข้อมูลผ่าน
อินเทอร์ เน็ต การรับส่ งข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบขนส่ งข้อมูลหรื อบัส ใ นการ
ประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจ
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองานจากจินตนาการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
รหัสตัวชี้วดั
ง 3.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/9
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30267
รายวิชา ผลิตภัณฑ์ งานไม้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 1
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานเพื่อการดารงชีวิตที่จาเป็ นเกี่ยวกับวัสดุงานไม้
หลักการเลือกใช้ การบารุ งรักษา สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปั ญหาและการอนุรักษ์ การกาหนดวัสดุงานไม้
โดยใช้ทกั ษะการฝึ กประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบงานไม้ การใช้เครื่ องมือช่างไม้ การเลือก
ใช้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์การสร้างชิ้นงาน / ผลงานผลิตภัณฑ์งานไม้ใช้ในชีวติ ประจาวันร่ วมกัน มี
ทักษะการจัดการในการทางาน ประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน
เพื่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดแนวทางสู่ อาชีพ ใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพ มีคุณลักษณะที่ดีตอ่ อาชีพ มีลกั ษณะ
นิสัยที่ดีในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และมี
ประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/7
ง 4.1 ม.4/3
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง31102
รายวิชา การงานอาชีพ 2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 0.5 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานที่จาเป็ นเกี่ยวกับความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
เพื่อการดารงชีวิตและครอบครัว ด้านการตลาดและการจัดจาหน่าย การประกอบธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม การจัดการธุ รกิจด้วยระบบไอซี ที สานักงานและงานสานักงาน การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ
จรรยาบรรณต่อสภาวะแวดล้อม
โดยใช้ทกั ษะการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น กาหนดวางแผน การจัดการ การแก้
ปั ญหาอย่างมีกระบวนขั้นตอน การแสวงหาความรู ้ การสื บค้นข้อมูล การบันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การ
อภิปราย การรายงาน การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กประสบการณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่ งแวดล้อม การประยุกต์ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทางานอย่างประหยัด
คุม้ ค่ายัง่ ยืน
เพื่อให้เกิดแนวทางสู่ อาชีพทางธุ รกิจ เลือกใช้เทคโนโลยีพฒั นาอาชีพอย่างเหมาะสม มี
คุณลักษณะ ที่ดีต่ออาชีพ มีลกั ษณะนิสัยที่ดีในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ และเห็นความสาคัญของการสร้างอาชีพสุ จริ ต
รหัสตัวชี้วดั
ง 1.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7
ง 2.1 ม.4/2
รวม 8 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30242 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 80 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 2.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Macromedia Authorware ในเรื่ อง
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Authorware การเรี ยกใช้ และส่ วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม คาสัง่
ย่อยและไอคอนพาเลตต์การจัดการแฟ้มข้อมูล การสร้างตัวหนังสื อ การสร้างรู ปภาพ การนารู ปภาพจาก
ภายนอก การเคลื่อนที่ของวัตถุ การหน่วงเวลา การนาเสนอข้อมูลส่ วนตัวทั้งแบบอัตโนมัติ การค้นหา
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเขื่อนและแหล่งน้ าที่สาคัญในประเทศ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตและ
นาเสนอโดยกาหนดการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบทเรี ยน แบบอัตโนมัติ โดยใช้กระบ
สร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึ ก การออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู ้ และการประมาณค่าความรู ้ รู ้จกั จัดระบบในการทางาน
การค้นหาข้อมูล การสร้างรู ปภาพ การนารู ปภาพจากภายนอก การเคลื่อนที่ของวัตถุ การหลิกหน้า
บทเรี ยน
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองานและสร้างชิ้นงานและเกมส์พฒั นาทักษะ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
รหัสตัวชี้วดั
ง 3.1 ม.4/8 ม.4/11 ม.4/12 ม.4/13
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30248 รายวิชาเทคกับคอมพิวเตอร์ 1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Macromedia Authorware ในเรื่ อง
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Authorware การเรี ยกใช้ และส่ วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม คาสัง่
ย่อยและไอคอนพาเลตต์การจัดการแฟ้มข้อมูล การสร้างตัวหนังสื อ การสร้างรู ปภาพ การนารู ปภาพจาก
ภายนอก การเคลื่อนที่ของวัตถุ การหน่วงเวลา การนาเสนอข้อมูลส่ วนตัวทั้งแบบอัตโนมัติ การค้นหา
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับเขื่อนและแหล่งน้ าที่สาคัญในประเทศ ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตและ
นาเสนอโดยกาหนดการโต้ตอบแบบอัตโนมัติ
โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบทเรี ยน แบบอัตโนมัติ โดยใช้กระบ
สร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึ ก การออกแบบ กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การคิด
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู ้ และการประมาณค่าความรู ้ รู ้จกั จัดระบบในการทางาน
การค้นหาข้อมูล การสร้างรู ปภาพ การนารู ปภาพจากภายนอก การเคลื่อนที่ของวัตถุ การหลิกหน้า
บทเรี ยน
เพื่อให้เห็นคุณค่าของการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาเสนองานและสร้างชิ้นงานและเกมส์พฒั นาทักษะ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
รหัสตัวชี้วดั
ง 3.1 ม.4/8 ม.4/11 ม.4/12 ม.4/13
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

คาอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา ง30265 รายวิชา งานประดิษฐ์ ของใช้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จานวน 1.0 หน่ วยกิต
ภาคเรียนที่ 2
ศึกษา วิเคราะห์ และอธิ บายขั้นตอนการทางานเพื่อการดารงชีวิตที่จาเป็ นเกี่ยวกับความหมาย
และประโยชน์ของงานประดิษฐ์ รู ปแบบและประเภทของสิ่ งประดิษฐ์ กลยุทธ์ในการประกอบอาชีพ
งานประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ ความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยี ประโยชน์ของ
เทคโนโลยีเทคโนโลยีที่ใช้ในงานประดิษฐ์
โดยฝึ กทักษะและประสบการณ์การประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจาวัน การประดิษฐ์ของใช้ทวั่ ไป
งานประดิษฐ์ของใช้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ เศษวัสดุใช้ดว้ ยการ
กาหนดวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหาอย่างมีกระบวนขั้นตอน การแสวงหาความรู ้ การอภิปราย การ
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เพื่อให้ เกิดแนวทางสู่ อาชีพงานประดิษฐ์ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพงานประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยี
พัฒนาอาชีพ มีลกั ษณะนิสัยที่ดีในการทางาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ เสี ยสละ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต มีวนิ ยั
ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมัน่ ในการทางาน รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ และมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
รหัสตัวชี้วดั
ง 4.1 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4
รวม 4 ตัวชี้วดั
สมรรถนะของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ 5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
2. ซื่อสัตย์สุจริ ต
6. มุ่งมัน่ ในการทางาน
3. มีวนิ ยั
7. รักความเป็ นไทย
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
8. มีจิตสาธารณะ

