
๑ 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 
โครงสร้างรายวชิาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 รายวชิาพืน้ฐาน 
 รหสัวชิา ง๒๑๑๐๑    รายวชิา การงานอาชีพ ๑   ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 รหสัวชิา ง๒๑๑๐๒   รายวชิา การงานอาชีพ ๒   ๐.๕ หน่วยกิต     ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 รหสัวชิา ง๒๒๑๐๑   รายวชิา การงานอาชีพ ๓   ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 รหสัวชิา ง๒๒๑๐๒   รายวชิา การงานอาชีพ ๔   ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 รหสัวชิา ง๒๓๑๐๑    รายวชิา การงานอาชีพ ๕   ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 รหสัวชิา ง๒๓๑๐๒   รายวชิา การงานอาชีพ ๖   ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 รายวชิาเพิม่เติม มัธยมศึกษาปีที ่๑ 
 รหสัวชิา ง๒๑๒๐๑  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 รหสัวชิา ง๒๑๒๐๒ รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 
 รายวชิาเพิม่เติม มัธยมศึกษาปีที ่๒ 
  รหสัวชิา ง๒๒๒๐๑ รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 รหสัวชิา ง๒๒๒๐๒ รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๔ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 
 รายวชิาเพิม่เติม มัธยมศึกษาปีที ่๓ 
 รหสัวชิา ง๒๓๒๐๑  รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๕ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
                                รหสัวชิา ง๒๓๒๐๒ รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๖ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓ 

 

 
โครงสร้างรายวชิาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
รายวชิาพืน้ฐาน 
รหสัวชิา ง๓๒๑๐๑  รายวชิา การงานอาชีพ ๑  ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหสัวชิา ง๓๒๑๐๒ รายวชิา การงานอาชีพ ๒  ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
รหสัวชิา ง๓๓๑๐๑  รายวชิา การงานอาชีพ ๓  ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รหสัวชิา ง๓๓๑๐๒ รายวชิา การงานอาชีพ ๔  ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
รายวชิาเพิม่เติม 
รหสัวชิา ง๓๑๒๐๑ รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑  ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหสัวชิา ง๓๑๒๐๒ รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒ ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหสัวชิา ง๓๐๒๖๒ รายวชิา ไมด้อกไมป้ระดบั          ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
รหสัวชิา ง๓๑๒๕๑ รายวชิา การสืบคน้และ                 ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 

                                                           สร้างองคค์วามรู้๑(IS1) 
              รหสัวชิา ง๓๑๒๕๒ รายวชิา การสืบคน้และ  ๐.๕ หน่วยกิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ 
                                                             สร้างองคค์วามรู้๒(IS1)   
              รหสัวชิา ง๓๐๒๐๑   รายวชิาคอมพิวเตอร์ประมวลค า  ๑.๐ หน่วยกิต   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
              รหสัวชิา ง๓๐๒๐๒  รายวชิา คอมพิวเตอร์น าเสนอ      ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
                             ส่ือประสม 
               รหสัวชิา ง๓๒๒๕๑ รายวชิา การน าเสนอและ          ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
                              การส่ือสาร๑ (IS2) 
               รหสัวชิา ง๓๒๒๕๒ รายวชิา การน าเสนอและ         ๐.๕ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
                               การส่ือสาร๒ (IS2)  
               รหสัวชิา ง๓๐๒๔๕ รายวชิา การเพาะเห็ดนางฟ้า       ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
               รหสัวชิา ง๓๐๒๔๒ รายวชิา เพาะเห็ดดว้ยวสัดุผสม  ๑.๐ หน่วยกิต ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
               รหสัวชิา ง๓๐๒๐๕  รายวชิา ตารางการท างาน         ๑.๐ หน่วยกิต  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
               รหสัวชิา ง๓๐๒๐๖ รายวชิา การจดัการฐานขอ้มูลชั้นสูง  ๑.๐ หน่วยกิต      ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
               รหสัวชิา ง๓๐๒๔๔ รายวชิาการแปรรูป เห็ด  ๑.๐ หน่วยกิต                  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ 
   
 
 
 
 



๔ 

 

 
การจัดรายวชิาจากหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยใีนแต่ละดับช้ัน 

 
โครงสร้างหลกัสูตร (รายวชิาพืน้ฐาน) ระดับ ม.ต้น 

ห้องเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
(ทุกหอ้งเรียน) ง๒๑๑๐๑ 

การงานอาชีพ ๑ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ง๒๑๑๐๒ 
การอาชีพ ๒ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ง๒๒๑๐๑ 

การงานอาชีพ ๓ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ง๒๒๑๐๒ 
การอาชีพ ๔ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 
ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ง๒๓๑๐๑ 

การงานอาชีพ ๕ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ง๒๓๑๐๒ 
การอาชีพ ๖ 
๐.๕ หน่วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

โครงสร้างหลกัสูตร (รายวชิาเพิม่เติม) ระดับ ม.ต้น 

ห้องเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 ง๒๑๒๐๑ 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๑ 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๒๑๒๐๒ 
รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒ 

๑.๐ หน่วยกิต 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 ง๒๒๒๐๑ 

รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๒๒๒๐๒ 
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๔ 

๑.๐ หน่วยกิต 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ง๒๓๒๐๑ 

รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๕ 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๒๓๒๐๒ 
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๖ 

๑.๐ หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

การจัดรายวชิาจากหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยใีนแต่ละดับช้ัน 
 
โครงสร้างหลกัสูตร (รายวชิาพืน้ฐาน) ระดับ ม.ปลาย 

ห้องเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
หอ้งเรียนปกติ 
(ทุกหอ้ง) 

ไม่มี ไม่มี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ง๓๒๑๐๑ 

รายวชิาการงานอาชีพ ๑ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ง๓๒๑๐๒ 
รายวชิา การงานอาชีพ ๒ 

๐.๕ หน่วยกิต 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
ง๓๓๑๐๑ 

รายวชิาการงานอาชีพ ๓ 
๐.๕ หน่วยกิต 

ง๓๓๑๐๒ 
รายวชิาการงานอาชีพ ๔ 

๐.๕ หน่วยกิต 
 
โครงสร้างหลกัสูตร (รายวชิาเพิม่เติม) ระดับ ม.ปลาย 

ห้องเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 ง๓๑๒๐๑ 

รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ๑ 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๓๑๒๐๒ 
รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ๒ 

๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๑๒๕๑ 

รายวชิา การสืบคน้และสร้างองค์ 
ความรู้๑ (IS1) 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๓๑๒๕๒ 
รายวชิา การสืบคน้และสร้างองค์ 

ความรู้๒ (IS1) 
๐.๕ หน่วยกิต 

  ง๓๐๒๖๒  
รายวชิาไมด้อกไมป้ระดบั 

๑.๐ หน่วยกิต 
  



๗ 

 

 ห้องเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 ง๓๐๒๐๑ 

รายวชิาคอมพิวเตอร์ประมวลค า 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๓๐๒๐๒  
รายวชิา คอมพิวเตอร์น าเสนอ ส่ือ

ประสม ๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๔๒ 

รายวชิาเพาะเห็ดดว้ยวสัดุผสม 
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๓๐๒๔๕ 
รายวชิาการเพาะเห็ดนางฟ้า 

๑.๐ หน่วยกิต 
 รหสัวชิา ง๓๒๒๕๑(IS2) 

 รายวชิา การน าเสนอและการส่ือสาร๑ 
๑.๐ หน่วยกิต 

รหสัวชิา ง๓๒๒๕๒(IS2) 
 รายวชิา การน าเสนอและการส่ือสาร๒ 

๐.๕ หน่วยกิต 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
 ง๓๐๒๐๕ 

รายวชิา ตารางการท างาน  
๑.๐ หน่วยกิต 

ง๓๐๒๐๖ 
รายวชิา การจดัการฐานขอ้มูลชั้นสูง  

๑.๐ หน่วยกิต 
 ง๓๐๒๔๔ 

รายวชิาการแปรรูปเห็ด 
๑.๐ หน่วยกิต 

 

  



๘ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๑๑๐๑  รายวชิา การงานอาชีพ ๑ 
รายวชิาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการท างานตามกระบวนการท างาน 
ล าดบัขั้นตอนการท างาน การใชอุ้ปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานบา้น การจดัและตกแต่งหอ้ง 

ใช้กระบวนการในการท างานด้วยความเสียสละ ท างานตามขั้นตอน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี 
ประเมินผล และปรับปรุงงาน การประกอบ จดั ตกแต่ง บริการอาหาร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีทกัษะของคน
ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความ
ยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง 
 

รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๑.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
  รวมทั้งหมด ๓ ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๑๑๐๒  รายวชิา การงานอาชีพ ๒ 
รายวชิาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี  ๒ เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ตดัสินใจ
แกปั้ญหาการท างานอยา่งมีเหตุผล แกปั้ญหาในการท างานเพื่อใหเ้กิดความคิด หาวธีิการแกปั้ญหาต่างๆ เช่น 

การจัดสวนในภาชนะ การซ่อมแซมอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ,เคร่ืองใช้ แนวทางการเลือกอาชีพ เห็น
ความส าคญัของการสร้างอาชีพ การมีรายไดจ้ากการสร้างอาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ มีทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่
และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
 
รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๑.๑  ม.๑/๓ 
 ง ๔.๑  ม.๑/๑ ม.๑/๒ ม.๑/๓ 
  รวมทั้งหมด ๔ ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๒๑๐๑  รายวชิา การงานอาชีพ ๓ 
รายวชิาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัทกัษะการแสวงหาความรู้ การศึกษา การ

คน้ควา้ รวบรวม ส ารวจ และบนัทึก เพื่อใช้ในการพฒันาการท างาน การจดัและตกแต่งบา้น การดูแลรักษาและ
ตกแต่งสวน การจดัการผลผลิต ความหมายของกระบวนการเทคโนโลย ี

 เลือกใชเ้ทคโนโลยีอยา่งสร้างสรรคมี์การจดัการเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้มีผลต่อส่ิงแวดลอ้ม มีทักษะของคน
ในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความ
ยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั  มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความ
เสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
 

รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๑.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 
 ง ๒.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ ม.๒/๔ม.๒/๕ 
  รวมทั้งหมด ๘ ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๒๑๐๒  รายวชิา การงานอาชีพ ๔ 
รายวชิาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ สถานการณ์
แรงงาน ประกาศรับสมคัรงาน ประเมินความรู้ความสามารถของตนเอง ผลตอบแทน การเตรียมตวัสู่อาชีพ การหา
งาน คุณสมบติัท่ีจ าเป็น 

ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการ
ท างานร่วมกนั ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะการจดัการมีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration 
Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทักษะด้านชีวิตและอาชีพ  
ในการด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิม
สร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั  มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความ
เสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
 

รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๔.๑  ม.๒/๑ ม.๒/๒ ม.๒/๓ 
   รวมทั้งหมด ๓ ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๓๑๐๑  รายวชิา การงานอาชีพ ๕ 
รายวชิาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกับขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพตาม
กระบวนการท างาน ล าดบัขั้นตอนการท างาน การซกัผา้ ตาก พบั เก็บ เส้ือผา้ท่ีตอ้งการดูแลอยา่งประณีต ทกัษะการ
จดัการ จดัระบบงานและระบบคน 

ทกัษะในการท างานร่วมกนั การท างานและอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข การเตรียมการประกอบอาหาร 
การประดิษฐ์บรรจุภณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติ การขยายพนัธ์พืช การจดัการธุรกิจประเภทต่างๆ การติดตั้ง การ
ประกอบผลิตภณัฑ์ มีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยุค
ปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์ การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต 
ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั  มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความ
เสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
 

รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๑.๑  

 ม.๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ 
   รวมทั้งหมด ๓ ตวัช้ีวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๓๑๐๒  รายวชิา การงานอาชีพ ๖ 
รายวชิาพื้นฐาน  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๒๐ ชัว่โมง จ านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัระดบัของเทคโนโลย ีการแบ่งตามความรู้ การ
หางานดว้ยวธีิหลากหลาย การประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ แนวทางสู่อาชีพ  

สร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี การเขียนภาพฉายเพื่อน าไปสู่ตน้แบบ และ
แบบจ าลองของส่ิงของ เคร่ืองใช้ สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีต้องอาศัยความรู้ กลไกและการควบคุมไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพมีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration 
Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  
ในการด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ด้านความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิม
สร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีจิตส านึกและใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดั  มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความ
เสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
 

รหสัตวัช้ีวดั 
 ง ๒.๑  

 ม.๓/๑ ม๓/๒  
ง ๔.๑ 
ม.๓/๑ ม๓/๒ ม๓/๓ 
 

   รวมทั้งหมด ๕ ตวัช้ีวดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๑๒๐๑  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ๑ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัหลกัการท างาน หน่วยส าคญัของคอมพิวเตอร์ 
บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในการช่วยอ านวยความสะดวก และตอบสนองบุคคล สังคม ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ในการแกปั้ญหา สร้างงาน สร้างความบนัเทิง ติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล 

ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การเปิด-ปิดเคร่ืองท่ีถูกตอ้ง การบนัทึกขอ้มูล การสร้างแฟ้มขอ้มูล 
การจดัการขอ้มูลพื้นฐาน การใชอิ้นเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้มีทกัษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑คือ  Collaboration Teamwork 
and Leadership (ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการ
ด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยืดหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์ 
การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง ดูแลคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งดี ใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัในทางสร้างสรรค ์โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนอธิบายหลกัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้
๒. นกัเรียนบอกบอกหน่วยส าคญัของคอมพิวเตอร์ได ้
๓. นกัเรียนบอกบทบาทของคอมพิวเตอร์ได ้
๔. นกัเรียนอธิบายลกัษณะของการใชค้อมพิวเตอร์ในการแกปั้ญหาได ้
๕. นกัเรียนสามารถเปิด-ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
๘. นกัเรียนสามารถบนัทึกขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
๙. นกัเรียนสามารถสร้างแฟ้มขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
๑๐. นกัเรียนสามารถจดัการขอ้มูลพื้นฐานได ้
๑๑. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้ได ้
๑๒. นกัเรียนดูแล รักษา ใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๑๒๐๒  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๒ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วเิคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยใน
การท างาน การใหบ้ริการกวา้งขวางข้ึน  ช่วยในการด าเนินการช่วยอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนั เทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  คุณภาพชีวิต สังคม การจัดการเรียนการสอน ความหมายของข้อมูล
สารสนเทศ การประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ ระดบัของขอ้มูลสารสนเทศ  

ทกัษะในการจดัการสารสนเทศ การรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การดูแลรักษาขอ้มูล การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปมาจดัการขอ้มูลมีทกัษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑คือ  Collaboration Teamwork and Leadership 
(ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างาน
ในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์ การเป็นผูส้ร้างหรือ
ผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง ดูแลคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งดี ใชค้อมพิวเตอร์ เทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนัในทางสร้างสรรค ์โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อตนเอง และผูอ่ื้น 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนบอกความส าคญัของเทคโนโลยไีด ้
๒. นกัเรียนอธิบายถึงเทคโนโลยช่ีวยในการท างานได ้
๓. นกัเรียนอธิบายเทคโนโลยอี านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัได ้
๔. นกัเรียนระบุผลกระทบของเทคโนโลยดีา้นต่างๆได ้
๕. นกัเรียนบอกความหมายของขอ้มูลสารสนเทศได ้
 ๘. นกัเรียนสามารถรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยไีด ้
๙. นกัเรียนสามารถใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจดัการขอ้มูลได้ 
 ๑๐. นกัเรียนสามารถประมวลผลขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูลได ้
 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๒๒๐๑  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของการส่ือสารขอ้มูล และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายของการส่ือสารขอ้มูล พฒันาการของการส่ือสารขอ้มูล อุปกรณ์การส่ือสารขอ้มูล 
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยกีารรับ ส่งขอ้มูลภายในคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หลกัการและวธีิการแกปั้ญหา ดว้ยกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทกัษะในการรวบรวมขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อน าเสนอ การเผยแพร่ การสร้างงานโดยใช้ 
Microsoft Word  Microsoft PowerPoint วิธีการใชเ้ทคโนโลยีในการแกปั้ญหา มีทกัษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑คือ  
Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้น
ชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยคุปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั 
การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง ดูแลคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี มีความตั้งใจในการปฏิบติังาน ความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนอธิบายหลกัการเบ้ืองตน้ของกการส่ือสารขอ้มูลได ้
๒. นกัเรียนอธิบายหลกัการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
๓. นกัเรียนบอกความหมายของการส่ือสารขอ้มูลได ้
๔. นกัเรียนอธิบายพฒันาการของการส่ือสารขอ้มูลได้ 
๕. นกัเรียนบอกอุปกรณ์ของการส่ือสารขอ้มูลได้ 
 ๘. นกัเรียนบอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
๙. นกัเรียนอธิบายหลกัการใชเ้ทคโนโลยใีนการแกปั้ญหาได ้
 ๑๐. นกัเรียนสามารถใชค้อมพิวเตอร์ในการรวบรวม ประมวลผลขอ้มูลได้ 
๑๑. นกัเรียนสามารถใช ้Microsoft Word  Microsoft PowerPoint จดัการขอ้มูลเป็นสารสนเทศได ้
 

 

 

 

 



๑๗ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๒๒๐๒  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ๔ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัการคน้หาขอ้มูล และการติดต่อส่ือสารผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายและพฒันาการอินเทอร์เน็ต การใชอิ้นเทอร์เน็ต อีเมล blog การโอนยา้ยแฟ้มขอ้มูล 
การสืบคน้ขอ้มูล และการใชโ้ปรแกรมเรียกคน้ขอ้มูล(Search Engine) การสนทนาบนเครือข่าย ซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
ซอฟตแ์วร์ระบบ 

ทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลบนเวบ็ไซด ์ขอ้มูลภาพ การสมคัร การส่งอีเมล การใช ้Microsoft Word Microsoft 
Excel สร้างเอกสาร กราฟ และค านวณ มีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑คือ  Collaboration Teamwork and 
Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ 
และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยืดหยุ่นและการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค์ การเป็น
ผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีคุณธรรม และจริยธรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ต ผลกระทบของการใชอิ้นเทอร์เน็ต กบัสังคม 
มารยาท ระเบียบ และขอ้บงัคบัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนอธิบายความส าคญัของการคน้หาขอ้มูลได ้
๒. นกัเรียนอธิบายความส าคญัของการติดต่อส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได ้
๓. นกัเรียนบอกความหมายพฒันาการอินเทอร์เน็ตได้ 
๔. นกัเรียนสามารถใชอิ้นเทอร์เน็ตเบ้ืองตน้ได ้
๕. นกัเรียนสารถใช ้อีเมล เพื่อการส่ือสารได้ 
 ๘. นกัเรียนสามารถคน้หาขอ้มูลโดยใช ้(Search Engine) ได ้
๙. นกัเรียนสามารถใช ้Microsoft Excel สร้างเอกสาร กราฟ และค านวณได ้
๑๐. นกัเรียนสามารถใช ้Microsoft Word  Microsoft PowerPoint น าเสนอขอ้มูลได ้
 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๓๒๐๑  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๕ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกับหลกัการท าโครงงาน โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีสานสนเทศน าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน การเลือกซอฟตแ์วร์ท่ี
เหมาะสม 

ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานโดยใช้โปรแกรม power point  การสืบคน้ คดัลอกองค์ความรู้
จากส่ือออนไลน์ การอา้งอิง W.W.W. ท่ีคดัลอกมา การใชค้อมพิวเตอร์น าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ มีทกัษะของ
คนในศตวรรษที ่๒๑คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความ
ยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีความรับผิดชอบ ต่อการสืบคน้ขอ้มูล มีคุณธรรม ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตสร้างความเสียหายใหค้น
อ่ืน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนอธิบายหลกัการท าโครงงานได ้
๒. นกัเรียนอธิบายความส าคญัของการท าโครงงานได ้
๓. นกัเรียนบอกสัมพนัธ์ระหวา่งการท าโครงงานกบัเทคโนโลยสีารนเทศได ้
๔. นกัเรียนบอกรูป แบบต่างๆของการน าเสนอได ้
๕. นกัเรียนบอกซอฟตแ์วร์ท่ีนิยมมาใชใ้นการน าเสนอได้ 
 ๘. นกัเรียนสามารถคดัลอกขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ได ้
๙. นกัเรียนสามารถอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลได ้
๑๐. นกัเรียนสามารถใช ้อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ได ้
 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๒๓๒๐๒  รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศ ๖ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัหลกัการหลกัการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 
แนวคิดและหลกัการ โครงสร้างโปรแกรม ตวัแปร การล าดบัค าสั่ง การตรวจสอบเง่ือนไข การควบคุมโปรแกรม 
ค าสั่งแสดงผล และการรับขอ้มูล การสร้างเวบ็เพจดว้ยภาษา HTML  

ทกัษะในการใช้Tex Editor HTML สร้างเวบ็เพจ น าเสนอผลงาน การเผยแพร่ผลงาน มีทักษะของคนใน
ศตวรรษที่ ๒๑คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่
และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ  

มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ มีความเสียสละเป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน 
และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การ
ช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์
ความส านึกพลเมือง มีความรับผิดชอบ ต่อการสืบคน้ขอ้มูล มีคุณธรรม ไม่ใชอิ้นเทอร์เน็ตสร้างความเสียหายใหค้น
อ่ืน 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนบอกภาษาต่างๆท่ีนิยมใชเ้ขียนโปรแกรมได ้
๒. นกัเรียนอธิบายความส าคญัของการเขียนโปรแกรมได ้
๓. นกัเรียนบอกลกัษณะพิเศษของภาษาท่ีใชเ้ขียนโปรแกรมต่างๆได ้
๔. นกัเรียนบอกความหมายของ ภาษา HTML ได ้
๕. นกัเรียนบอกโครงสร้างของ HTMLได ้
 ๘. นกัเรียนสามารถสร้าง แฟ้มขอ้มูลได ้
๙. นกัเรียนสามารถใชโ้ปรแกรม Note Padได ้
๑๐. นกัเรียนสามารถใช ้ภาษาHTMLสร้างเวบ็เพจได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
รายวชิาการงานอาชีพ ๑ รหัสวชิา ง๓๒๑๐๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ ภาคเรียนที ่๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกติ 

 
     ศึกษา วเิคราะห์ อธิบาย วธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนั สร้าง
และพฒันาผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์หรือสนองความตอ้งการในงานท่ีผลิตเอง หรือการพฒันาผลผลิตภณัฑ์
ท่ีผูอ่ื้นผลิต ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั ถ่ายทอดความคิดของวธีิการสร้างผลงานเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและใชซ้อฟตแ์วร์ช่วยในการออกแบบ หรือน าเสนอผลงาน อภิปรายแนวทางเขา้สู่อาชีพท่ีสนใจ และเลือก
น าเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอาชีพ ชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 โดยใชท้กัษะกระบวนการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน และ
ทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวติ ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะ
ของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้น
ความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในวิธีการท างาน และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถน าความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนดัและสนใจ มีคุณลกัษณะท่ีดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและ
ลกัษณะนิสัยในการท างาน และมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร การจดัการเทคโนโลยีอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยืน
ดว้ยวธีิการเทคโนโลยสีะอาดเพื่อการอนุรักษ์เป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ 
ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 

ตวัช้ีวดั 
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑,๒,๓,๔,๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
รายวชิาการงานอาชีพ ๒ รหัสวชิา ง๓๒๑๐๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๕ ภาคเรียนที ่๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกติ 

 

ศึกษา วเิคราะห์ อธิบาย วธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูใ่นชีวติประจ าวนั สร้าง
และพฒันาผลงานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์หรือสนองความตอ้งการในงานท่ีผลิตเอง หรือการพฒันาผลผลิตภณัฑ์
ท่ีผูอ่ื้นผลิต ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั ถ่ายทอดความคิดของวธีิการสร้างผลงานเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและใชซ้อฟตแ์วร์ช่วยในการออกแบบ หรือน าเสนอผลงาน อภิปรายแนวทางเขา้สู่อาชีพท่ีสนใจ และเลือก
น าเทคโนโลยมีาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอาชีพ ชีวติ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 โดยใชท้กัษะกระบวนการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน และ
ทกัษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวติ ทกัษะการคิดอยา่งสร้างสรรคแ์ละทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะ
ของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้น
ความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ในวธีิการท างาน และสร้างสรรคผ์ลงาน สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั มีประสบการณ์ในอาชีพท่ีถนดัและสนใจ มีคุณลกัษณะท่ีดีต่ออาชีพ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยใน
การท างาน และมีจิตส านึกในการใช้พลงังาน ทรัพยากร การจดัการเทคโนโลยีอย่างคุม้ค่าและย ัง่ยืนด้วยวิธีการ
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการอนุรักษ์เป็นลกัษณะนิสัยในการท างาน และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ดา้นการ
ท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 

 

 

ง ๑.๑ ม.๔-๖/ ๒,๓,๔,๕,๖,๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
รายวชิาการงานอาชีพ ๓ รหัสวชิา ง๓๓๑๐๑ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ ภาคเรียนที ่๑ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกติ 

 
ศึกษา ความรู้เร่ืองแนวทางสู่อาชีพท่ีสนใจ หลกัการเลือกและใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัอาชีพรูปแบบ

ขององคก์รธุรกิจ และการศึกษาแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การประยกุตใ์ชอ้าชีพในชีวิตประจ าวนั 
โดยการส ารวจ วเิคราะห์ อภิปราย และการเลือกอาชีพ ตามความถนดั ความสามารถ และความพร้อมของ

ตนเอง ตดัสินใจเลือกอาชีพ จดัหาแหล่งทรัพยากร และแหล่งเงินทุน ปฏิบติังานอาชีพจ าลองและบนัทึกประเมินผล
งาน ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการท างาน เผยแพร่และจ าหน่วยผลผลิตจากกิจกรรมอาชีพจ ารองและทกัษะการท างาน
ร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัให้
ประสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและ
ความรับผดิชอบ 

เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบติังานอาชีพจ าลอง เพื่อการด ารงชีวิต โดยมี คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์คือ ขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ สะอาด ประณีต ประหยดั อยูอ่ยา่งพอเพียง 
รับผดิชอบ มุ่งมัน่ในการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ บรรลุเป้าหมาย ปลอดภยั มีความคิดสร้างสรรค ์ใช้
ทรัพยากรในการท างานอยา่งคุม้ค่าและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน 
ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



๒๓ 

 

ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
รายวชิาการงานอาชีพ ๔ รหัสวชิา ง๓๓๑๐๒ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๖ ภาคเรียนที ่๒ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๒๐ ช่ัวโมง/ภาคเรียน  ๐.๕ หน่วยกติ 

 
ศึกษา ความรู้เร่ืองแนวทางสู่อาชีพท่ีสนใจ หลกัการเลือกและใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมกบัอาชีพรูปแบบ

ขององคก์รธุรกิจ และการศึกษาแหล่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การประยกุตใ์ชอ้าชีพในชีวิตประจ าวนั 
โดยการส ารวจ วเิคราะห์ อภิปราย และการเลือกอาชีพ ตามความถนดั ความสามารถ และความพร้อมของ

ตนเอง ตดัสินใจเลือกอาชีพ จดัหาแหล่งทรัพยากร และแหล่งเงินทุน ปฏิบติังานอาชีพจ าลองและบนัทึกประเมินผล
งาน ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาการท างาน เผยแพร่และจ าหน่วยผลผลิตจากกิจกรรมอาชีพส ารองและทกัษะการท างาน
ร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัให้
ประสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและ
ความรับผดิชอบ 

เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบติังานอาชีพจ าลอง เพื่อการด ารงชีวิต โดยมี คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์คือ ขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์สุจริต มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ สะอาด ประณีต ประหยดั อยูอ่ยา่งพอเพียง 
รับผดิชอบ มุ่งมัน่ในการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนเป็นระบบ บรรลุเป้าหมาย ปลอดภยั มีความคิดสร้างสรรค ์ใช้
ทรัพยากรในการท างานอยา่งคุม้ค่าและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน 
ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 
รหัสตัวช้ีวดั 
ง ๑.๑ ม.๔-๖/๑ , ม.๔-๖/๒ , ม.๔-๖/๓ , ม.๔-๖/๔ , ม.๔-๖/๕ , ม.๔-๖/๖ , ม.๔-๖/๗ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๓๑๒๐๑                   รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร๑ 

รายวชิาเพิ่มเติม                                              กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔       ภาคเรียนท่ี ๑ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษาวเิคราะห์วธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวิต เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนัเพื่อสร้างผลงานอยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานและกระบวนการแกปั้ญหาท่ีดีในการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ และ
ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยท่ีดี ในการท างาน ศึกษา
วเิคราะห์ระบบเทคโนโลย ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

 สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชต้ามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย
และแบบจ าลอง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคช้ิ์นงานและใชซ้อฟแวร์ในการน าเสนอผลงาน โดยใชก้ระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการแกปั้ญหา และทกัษาการท างานร่วมกนั 
ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ ศึกษาความมัน่คงและความกา้วหนา้
ของอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสนใจ ใชว้จิารณญาณในการเลือก และใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
กบัอาชีพ ฝึกปฏิบติักิจกรรมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างประสบการณ์ในอาชีพ ท่ีถนดัและสนใจและทกัษะการ
ท างานร่วมกนัมีทักษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบันให้
ประสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและ
ความรับผดิชอบ สร้างช้ินงาน ดว้ยโปรแกรม Namo Webeditor 

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีต่ออาชีพ เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั และเห็นคุณค่าของการท างาน 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั มีความสามารถในการตดัสินใจ มีคุณลกัษณะท่ีดีในการประกอบ
อาชีพ และมีจิตส านึก ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มและคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการ
ท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

ผลการเรียนรู้ 
๑. นกัเรียนมีความรู้ ในเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการส่ือสาร สร้างช้ินงาน และประยุกตใ์ช ้โปรแกรมส าเร็จรูป ใน
การสร้างช้ินงาน  
๒. นกัเรียนบอกความหมายความส าคญั ของ โปรแกรม NAMO WEB EDITOR ได ้
๓. นกัเรียนบอกช่ือของเมนู บนหนา้ต่างของ โปรแกรม NAMO WEB EDITOR ได ้
๔. นกัเรียนสามารถเปิด โปรแกรม NAMO WEB EDITOR ไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 
๕. นกัเรียนสามารถเลือกใชแ้ถบเมนูของโปรแกรม NAMO WEB EDITOR ไดถู้กตอ้ง 
๖.  นกัเรียนสามารถก าหนด พื้นหลงัของเวบ็ได ้

 



๒๕ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
        รหสัวชิา ง๓๑๒๐๒                                                รายวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร๒ 
รายวชิาเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนท่ี ๒ เวลา ๔๐ ชัว่โมง จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

ศึกษาวเิคราะห์วธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวติ เรียนรู้กระบวนการท างานร่วมกนัเพื่อสร้างผลงานอยา่งมี
ความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะการท างานและกระบวนการแกปั้ญหาท่ีดีในการท างานร่วมกนั ทกัษะการจดัการ และ
ทกัษะการแสวงหาความรู้เพื่อการด ารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลกัษณะนิสัยท่ีดี ในการท างาน ศึกษา
วเิคราะห์ระบบเทคโนโลย ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยกีบัศาสตร์อ่ืน ๆ 

 สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชต้ามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยั ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย
และแบบจ าลอง เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรคช้ิ์นงานและใชซ้อฟแวร์ในการน าเสนอผลงาน โดยใชก้ระบวนการ
ปฏิบติั กระบวนการแกปั้ญหา และทกัษาการท างานร่วมกนั ศึกษาและอภิปรายเก่ียวกบัการเตรียมความพร้อมดา้น
การพฒันาบุคลิกภาพ ศึกษาความมัน่คงและความกา้วหนา้ของอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีสนใจ 
ใชว้จิารณญาณในการเลือก และใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัอาชีพ ฝึกปฏิบติักิจกรรมการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
ประสบการณ์ในอาชีพ ท่ีถนดัและสนใจและทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  
Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้น
ชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั 
การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ สร้างช้ินงาน ดว้ยโปรแกรม 
SCRATCH 

มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีต่ออาชีพ เพื่อใหเ้กิดความตระหนกั และเห็นคุณค่าของการท างาน 
สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั มีความสามารถในการตดัสินใจ มีคุณลกัษณะท่ีดีในการประกอบ
อาชีพ และมีจิตส านึก ในการใชพ้ลงังาน ทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้ม และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้น
การท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 ผลการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร การใชโ้ปรแกรม ประยกุต ์เพื่อสร้างสรรค์
ช้ินงาน 
๒. บอกส่วนประกอบของโปรแกรม SCRATCH ได ้
๓. เขียน SCRIPT ดว้ย MOTIONและ LOOKSได ้
๔. เขียนSCRIPT สั่งงานแบบวนซ ้ าตามจ านวนรอบได ้
๕. สร้างโปรเจกตก์ารเคล่ือนไหวจากกลุ่ม บล็อก MOTION,CONTROL,LOOKS ได ้
๖. การเขียน SCRIPT ดว้ยกลุ่ม บล็อก PEN,SOUND,OPERATION,SESSINGได ้
 ๗. เขียน SCRIPT สั่งงานแบบมีเง่ือนไข 

 



๒๖ 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
            กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี             รหสัวชิา ง๓๐๒๖๒     รายวชิา การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั 
            รายวชิาเพิ่มเติม                                                                                                                        ๑.๐  หน่วยกิต 

ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี    ๔                                                                                 เวลา ๔๐ ชัว่โมง 
 

             ศึกษา วเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติั การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั ปฏิบติังานฝึกทกัษะเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ือง 
การปลูกไมด้อกไมป้ระดบั การปลูกและการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเก่ียวและการจ าหน่ายผลผลิตไมด้อกไม้
ประดบั และการมีลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน แนวทางการเลือกอาชีพ เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

 โดยใชท้กัษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่มและมีนิสัยเสียสละในการท างาน ตดัสินใจแกปั้ญหา ใน
การท างาน อยา่งมีเหตุผล อธิบายแนวทางในการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคญั
ของการประกอบอาชีพและทักษะการท างานร่วมกันมีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration 
Teamwork and Leadership (ด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะด้านชีวิตและ
อาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม นิสัยเสียสละ รู้จกัตดัสินใจ
แกปั้ญหามีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน มีแนวทางในการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดี
ในการประกอบอาชีพ เห็นความส าคญัของการสร้างอาชีพ และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ 

     ตัวช้ีวดั 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนบอกความหมาย ความส าคญัของไมด้อกไมป้ระดบั 
2. นกัเรียนเรียกช่ือไมด้อก ไมป้ระดบัได ้
3. นกัเรียนปลูกไมด้อกไมป้ระดบัไดต้ามขั้นตอน 
4. นกัเรียนดูแล รักษา แปลงไมด้อกไมป้ระดบัได้ 
5. นกัเรียนน าไมด้อกไมป้ระดบัไปจดัสวน ตกแต่งไดส้วยงาม 

 6. นกัเรียนขยายพนัธ์ไมด้อกไมป้ระดบัได ้
 7. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพปลูกไมด้อก ไมป้ระดบั 
 8. นกัเรียนประเมินราคาไดถู้กตอ้งเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
รายวชิา การศึกษาคน้ควา้ และสร้างองคค์วามรู้๑ (IS1)                                     รหสัวชิา ง ๓๑๒๕๑ รายวชิาเพิ่มเติม  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔   เวลา ๒  ชัว่โมง/สัปดาห์                                         จ  านวน ๑ หน่วยกิต  
  

 เพื่อฝึกทกัษะการศึกษาคน้ควา้ประกอบการแสวงหาความรู้   การตั้งประเด็นปัญหา การศึกษาคน้ควา้   การ
ตั้งสมมุติฐาน   การเก็บรวบรวมขอ้มูล   การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล   
การวเิคราะห์ขอ้มูล   การสรุปองคค์วามรู้ และการเสนอแนวคิด เพื่อแกปั้ญหา ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกทกัษะตั้งประเด็น
ปัญหา / ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลก   ตั้งสมมุติฐาน และใหเ้หตุผล เพื่อสนบัสนุน หรือ
โตแ้ยง้ประเด็นความรู้   โดยใชค้วามรู้ จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ   ออกแบบวางแผน   รวบรวม
ขอ้มูล   คน้ควา้แสวงหาความรู้ เก่ียวกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ   และ
สารสนเทศอยา่งมี ประสิทธิภาพ   พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้อยา่งมีวจิารณญาณ   เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ครบถว้น สมบูรณ์   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม   สังเคราะห์   สรุปองคค์วามรู้ และใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ในการวพิากษ ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น   โดยใชค้วามรู้จากสาขาวชิาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วธีิการแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ ดว้ยกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั  

ในการศึกษา และฝึกปฏิบติั   ใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม   
และกระบวนการฝึกปฏิบติั   สังเคราะห์   สรุป   อภิปรายผล   เปรียบเทียบ   เช่ือมโยง ความรู้   ความเป็นมาของ
ศาสตร์   เขา้ใจหลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษาโดยค านึงถึงหลกัความประหยดั ประโยชน์   ปลอดภยั   
ประสิทธิภาพ   เลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีในทอ้งถ่ิน และในสังคมโลก และทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะของคนใน
ศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความ
ยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
 เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   มีจิตบริการ   คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้
ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความ
ซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

ผลการเรียนรู้  
๑.   มีความรู้ และทกัษะการตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาคน้ควา้  
๒.   เขา้ใจ และมีทกัษะการตั้งสมมุติฐาน  
๓.   เห็นคุณค่า และยกตวัอยา่งผลการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้  
๔.   มีความรู้ และทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
๕.   มีความรู้ และทกัษะการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
๖.   เขา้ใจ และมีทกัษะการวเิคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม  
๗.   เห็นคุณค่า และสรุปองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม  
๘.   มีความรู้ และทกัษะการเสนอแนวคิดเพื่อแกปั้ญหาดว้ยองคค์วามรู้จากการคน้พบ  
 



๒๘ 

 
ค าอธิบายรายวชิา 

 
รายวชิา การศึกษาคน้ควา้ และสร้างองคค์วามรู้๒ (IS1)                  รหสัวชิา ง ๓๑๒๕๒   รายวชิาเพิ่มเติม 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔                เวลา ๑  ชัว่โมง/สัปดาห์                                 จ  านวน ๐.๕ หน่วยกิต 

  

 เพื่อฝึกทกัษะการศึกษาคน้ควา้ประกอบการแสวงหาความรู้   การตั้งประเด็นปัญหา การศึกษาคน้ควา้   การ
ตั้งสมมุติฐาน   การเก็บรวบรวมขอ้มูล   การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้ การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูล   
การวเิคราะห์ขอ้มูล   การสรุปองคค์วามรู้ และการเสนอแนวคิด เพื่อแกปั้ญหา ศึกษา วเิคราะห์ ฝึกทกัษะตั้งประเด็น
ปัญหา / ตั้งค  าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสังคมโลก   ตั้งสมมุติฐาน และใหเ้หตุผล เพื่อสนบัสนุน หรือ
โตแ้ยง้ประเด็นความรู้   โดยใชค้วามรู้ จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ และมีทฤษฎีรองรับ   ออกแบบวางแผน   รวบรวม
ขอ้มูล   คน้ควา้แสวงหาความรู้ เก่ียวกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ   และ
สารสนเทศอยา่งมี ประสิทธิภาพ   พิจารณาความน่าเช่ือถือของแหล่งเรียนรู้อยา่งมีวจิารณญาณ   เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล
ครบถว้น สมบูรณ์   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม   สังเคราะห์   สรุปองคค์วามรู้ และใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ในการวพิากษ ์  แลกเปล่ียนความคิดเห็น   โดยใชค้วามรู้จากสาขาวชิาต่าง ๆ เสนอแนวคิด วธีิการแกปั้ญหา
อยา่งเป็นระบบ ดว้ยกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการปฏิบติั  

ในการศึกษา และฝึกปฏิบติั   ใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   การเรียนรู้แบบร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม   
และกระบวนการฝึกปฏิบติั   สังเคราะห์   สรุป   อภิปรายผล   เปรียบเทียบ   เช่ือมโยง ความรู้   ความเป็นมาของ
ศาสตร์   เขา้ใจหลกัการ และวธีิคิดในส่ิงท่ีศึกษาโดยค านึงถึงหลกัความประหยดั ประโยชน์   ปลอดภยั   
ประสิทธิภาพ   เลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีในทอ้งถ่ิน และในสังคมโลก และทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะของคนใน
ศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความ
ยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
 เห็นประโยชน์ และคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   มีจิตบริการ   คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้
ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความ
ซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

ผลการเรียนรู้  
๑.   มีความรู้ และทกัษะการตั้งประเด็นปัญหาเพื่อการศึกษาคน้ควา้  
๒.   เขา้ใจ และมีทกัษะการตั้งสมมุติฐาน  
๓.   เห็นคุณค่า และยกตวัอยา่งผลการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งการเรียนรู้  
๔.   มีความรู้ และทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
๕.   มีความรู้ และทกัษะการตรวจสอบความน่าเช่ือถือแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  
๖.   เขา้ใจ และมีทกัษะการวเิคราะห์ขอ้คน้พบดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม  
๗.   เห็นคุณค่า และสรุปองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม  
๘.   มีความรู้ และทกัษะการเสนอแนวคิดเพื่อแกปั้ญหาดว้ยองคค์วามรู้จากการคน้พบ  



29 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รหัสวชิา  ง ๓๐๒๐๑                                                                            วชิาคอมพวิเตอร์ประมวลค า 

เวลา  ๔๐  ช่ัวโมง / จ านวน ๑ หน่วยกติ                                               ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
  
          ศึกษาการใชโ้ปรแกรมประมวลค า  การป้อนขอ้มูล  การแกไ้ขขอ้มูล  ค าสั่งต่างๆ  ในการพิมพ์
แฟ้มขอ้มูลเอกสาร  การจดัแฟ้มขอ้มูลเอกสารและการเรียกแฟ้มขอ้มูลมาแกไ้ข  การก าหนดรูปแบบ
เอกสาร  การพิมพต์าราง  การคน้หาและเปล่ียนแปลงขอ้ความ  ค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ ์ การประยกุตใ์น
งานพิมพเ์อกสารต่างๆ 
          ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมประมวลค า  ป้อนขอ้มูล  แกไ้ขขอ้มูล  ใชค้  าสั่งในการพิมพแ์ฟ้มขอ้มูล
เอกสาร  จดัเก็บแฟ้มขอ้มูลเอกสารและเรียกแฟ้มขอ้มูลมาแกไ้ข ก าหนรูปแบบเอกสาร  พิมพเ์อกสาร  สร้าง
ตาราง  คน้หาและเปล่ียนแปลงขอ้ความ  ใชค้  าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ ์และทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะ
ของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบ
ความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและ
ความรับผดิชอบ 
          เพื่อใหมี้ทกัษะในการ  จดัท าเอกสารดว้ยโปรแกรมประมวลค า  สามารถประยกุตก์ารจดัท าเอกสารใน
รูปแบบต่างๆ  ท่ีมีความสวยงาม  ถูกตอ้ง สร้างสรรคผ์ลงาน  ไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
คุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ 
  
ผลการเรียนรู้ 
          1.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการพิมพเ์อกสารเบ้ืองตน้ 
          2.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัเอกสาร 
          3.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการใส่รูปภาพและการประดิษฐ์ตวัอกัษร 
          4.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการพิมพต์าราง 
          5.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัค าสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ ์
          6.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการท าจดหมายเวยีน  ซองจดหมายและป้ายผนึก 
          7.  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการประยกุตง์านพิมพแ์ละป้ายผนึก 
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ค าอธิบายรายวชิา 
รหสัวชิา ง๓๐๒๐๒                      รายวชิา การน าเสนอส่ือประสม 
รายวชิาเพิ่มเติม                          กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔-๖  เวลา ๔๐ ชัว่โมง                                 จ  านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
 ศึกษา สืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ ฝึกปฏิบติั และอธิบายเก่ียวกบัโปรแกรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) หนา้ต่างโปรแกรมน าเสนอขอ้มูล การสร้างและจดัการโฟลเดอร์ การจดัการไฟล์ สไลด์ มุมมอง การ
สร้างและจดัรูปแบบสไลด์ การจดัรูปแบบขอ้ความ การแทรกรูปภาพ ภาพตดัปะ อลับั้มรูป รูปร่าง ขอ้ความ 
วิดีโอ เสียง ตาราง แผนภูมิ การก าหนดการเคล่ือนไหว การน าเสนอภาพน่ิง การเช่ือมโยง การจดัท าเอกสาร
ประกอบการน าเสนอ และโครงงานคอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและมีทกัษะจดัการหนา้ต่างโปรแกรมน าเสนอ จดัการไฟล์ สไลด์ มุมมอง สร้าง
และจดัรูปแบบสไลด์ การแทรกวตัถุต่างๆ ก าหนดการเคล่ือนไหว น าเสนอสไลด์ การเช่ือมโยง การจดัท า
เอกสารประกอบการน าเสนอ และการท าโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  และมีทกัษะการท างาน
ร่วมกันมีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยุค
ปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยืดหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือ
ผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

มีคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้
ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น 
ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
ผลการเรียนรู้ 

๑. มีทกัษะและอธิบายในการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
๒. สืบคน้ขอ้มูล ศึกษา วเิคราะห์และอธิบายหนา้ต่างและการใชง้านโปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 
๓. มีทกัษะและอธิบายในการสร้างและจดัการโฟลเดอร์ การจดัการไฟล ์สไลด ์และมุมมอง 
๔. มีทกัษะและอธิบายการสร้างและจดัรูปแบบสไลด์ 
๕. มีทกัษะและอธิบายการจดัรูปแบบขอ้ความ 
๖. มีทกัษะและอธิบายการแทรกรูปภาพ ภาพตดัปะ อลับั้มรูป รูปร่าง ขอ้ความ วดีิโอ และเสียง 
๗. มีทกัษะและอธิบายการก าหนดการเคล่ือนไหวของสไลดแ์ละวตัถุในสไลด ์การน าเสนอภาพน่ิง 
๘. มีทกัษะและอธิบายการน าเสนอดว้ยตารางและแผนภูมิ 
๙. มีทกัษะและอธิบายการเช่ือมโยงวตัถุ สไลด ์และไฟลข์อ้มูล 
๑๐. มีทกัษะและอธิบายการจดัท าเอกสารประกอบการน าเสนอ 
๑๑. สืบคน้ขอ้มูล ศึกษา อธิบายและจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 รวมทั้งหมด ๑๑ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิา  
รายวชิา การส่ือสาร และการน าเสนอ๑ (Communication and Presentation : IS2) 

รหสัวชิา ง๓๒๒๕๑ รายวชิาเพิ่มเติม                                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
เวลา ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์                                                                    ๑.๐ หน่วยกิต 

 

 ศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการ น าเสนอขอ้คน้พบดว้ยส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอยา่งสร้างสรรคจ์ากรายวชิาเพิ่มเติม 
การศึกษาคน้ควา้ และสร้างองคค์วามรู้ (Research and Knowledge Formation) เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
และสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทน า เน้ือเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการเป็น
ภาษาไทย ความยาว ๔,๐๐๐ ค า หรือเป็นภาษาองักฤษ ความยาว ๒,๐๐๐ ค า มีการอา้งอิงแหล่งความรู้อยา่ง
หลากหลาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

เรียบเรียง และถ่ายทอดส่ือสาร น าเสนอแนวคิดอยา่งชดัเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบ
เด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ และทกัษะการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการสร้างสรรคง์าน และถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์แก่สารธารณะ  ในการศึกษา และฝึกปฏิบติั ใชก้ระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการฝึกปฏิบติั และทกัษะการท างานร่วมกันมีทักษะของคนใน
ศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบ
ความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและ
ความรับผดิชอบ 
 ค านึงถึงหลกัความประหยดั ประโยชน์ ปลอดภยั ประสิทธิภาพ เลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
และในสังคมโลก และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า 
ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ 
ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 ผลการเรียนรู้  
 ๑. มีความรู้ และทกัษะการวางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และวธีิการเขียนโครง
ร่างรายงานเชิงวชิาการ  
 ๒. เขา้ใจ และเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการ เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ  
  ๓. มีความรู้ และทกัษะการน าเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุปจากประเด็นท่ีเลือกแบบเด่ียว หรือกลุ่ม โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
  ๔. เขา้ใจ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ โดยใชก้ารสนทนา/วพิากษผ์า่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิา การส่ือสาร และการน าเสนอ ๒ (Communication and Presentation : IS2) 

รหสัวชิา ง๓๒๒๕๒ รายวชิาเพิ่มเติม                                                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ 
เวลา ๒๐ ชัว่โมง                                                                                  จ านวน   ๐.๕ หน่วยกิต 

 

 ศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการ น าเสนอขอ้คน้พบดว้ยส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย และเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอยา่งสร้างสรรคจ์ากรายวชิาเพิ่มเติม 
การศึกษาคน้ควา้ และสร้างองคค์วามรู้ (Research and Knowledge Formation) เก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนั
และสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทน า เน้ือเร่ือง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการการ
น าเสนอท่ีหลากหลายรูปแบบ ผา่นส่ือต่างๆ  

เรียบเรียง และถ่ายทอดส่ือสาร น าเสนอแนวคิดอยา่งชดัเจน เป็นระบบ มีการน าเสนอในรูปแบบ
เด่ียว (Oral Individual Presentation) หรือกลุ่ม (Oral Panel Presentation) โดยใชส่ื้อเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ในการเขียนรายงานเชิงวชิาการ และทกัษะการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์ และคุณค่าในการสร้างสรรคง์าน และถ่ายทอดส่ิงท่ีเรียนรู้ให้เป็น
ประโยชน์แก่สารธารณะ  ในการศึกษา และฝึกปฏิบติั การประเมินโครงการ กิจกรรม โดยบูรณาการความรู้
มาประยกุตใ์ช ้อยา่งเป็นระบบ และทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  
Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะ
ดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และ
การปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
 ค านึงถึงหลกัความประหยดั ประโยชน์ ปลอดภยั ประสิทธิภาพ เลือกใชส้ารสนเทศท่ีมีในทอ้งถ่ิน 
และในสังคมโลก และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า 
ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ 
ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
 ผลการเรียนรู้  
 ๑. มีความรู้ และทกัษะการวางโครงร่างการเขียนตามหลกัเกณฑ ์องคป์ระกอบ และวธีิการเขียนโครง
ร่างรายงานเชิงวชิาการ  
 ๒. เขา้ใจ และเขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้เชิงวชิาการ เป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ  
  ๓. มีความรู้ และทกัษะการน าเสนอขอ้คน้พบ ขอ้สรุปจากประเด็นท่ีเลือกแบบเด่ียว หรือกลุ่ม โดยใช้
ส่ือเทคโนโลยท่ีีหลากหลาย 
  ๔. สร้างผลงาน การน าเสนอโดยผา่นโปรแกรมส าเร็จรูป และส่ือต่างๆ  
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ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิา การเพาะเห็ดนางฟ้า                                                     รหสัวชิา ง ๓๑๒๔๕ รายวชิาเพิ่มเติม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕          เวลา ๔๐ ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                                                                                                    จ  านวน ๑.๐ หน่วยกิต 
        ศึกษาวเิคราะห์ช่องทางการตดัสินใจ เลือกประกอบอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าความส าคญั 
ประโยชน์ของการเพาะเห็ดนางฟ้าขั้นตอนและวธีิการวางแผนขั้นตอนและวธีิการวางแผนการผลิต การ
เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ การสร้างโรงเรือน  

การเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด วธีิการดูแลรักษา การป้องกนัและการก าจดัศตัรู การเก็บเก่ียว ผลผลิต รวมทั้ง
การจดัการการตลาด การท าบญัชี ทั้งการศึกษาปัญหาและอุปสรรคก์ารเพาะเห็ดนางฟ้า และทกัษะการท างาน
ร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุ
ปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือ
ผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 
       ผูเ้รียนเกิดความตระหนกัและเห็นคุณค่าการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมดา้นการ
ปฏิบติัจริงเพื่อปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบ ซ่ือสัตย ์ใฝ่เรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริตและคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการ
เรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความ
เคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

ผลการเรียนรู้ 
๑.นกัเรียนบอกช่องทางในการตดัสินใจ เลือกอาชีพไดถู้กตอ้ง 
๒.นกัเรียนบอกความส าคญัประโยชน์ของการเพาะเห็ดนางฟ้า 
๓.นกัเรียนสามารถ วางแผนขั้นตอนและวธีิการวางแผนการผลิต 
๔.นกัเรียนเล้ียงเพาะเห็ดไดผ้ลผลิต ท่ีสมบูรณ์ 
๕.นกัเรียนสามารถ จดัระบบบญัชี ไดถู้กตอ้ง 
๖.นกัเรียนตระหนกัคุณค่า ของการเพาะเห็ด 
๗.นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
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ค าอธิบายรายวชิา 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                           รายวชิา การเพาะเห็ดดว้ยวสัดุผสม 

รหสัวชิา ง ๓๐๒๔๒         ๑.๐  หน่วยกิต                              ชั้น   มธัยมศึกษาปีท่ี    ๕                         
ครูผูส้อน  นางมณฑา  ฤทธิสุนทร                                                      เวลา ๔๐ ชัว่โมง 

               
 ศึกษา วเิคราะห์ วางแผน และปฏิบติั ความส าคญัของการเพาะเห็ด  ส่วนประกอบของเห็ดปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของเห็ด   วธีิการเพาะเห็ด   อุปกรณ์เพาะเห็ด   วธีิการดูแลรักษาเห็ด วธีิการ
ป้องกนัและก าจดัศตัรูเห็ด   การแปรรูปเห็ด    ค  านวณค่าใชจ่้ายไดถู้กตอ้งและจดัจ าหน่ายเห็ด  บนัทึกการ
ปฏิบติังานท าบญัชีรายรับ –รายจ่าย และประเมินผลการท างานและการมีลกัษณะนิสัยท่ีดีในการท างาน แนว
ทางการเลือกอาชีพ เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 

โดยใชท้กัษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่มและมีนิสัยเสียสละในการท างาน ตดัสินใจ
แกปั้ญหา ในการท างาน อยา่งมีเหตุผล อธิบายแนวทางในการเลือกอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
เห็นความส าคญัของการประกอบอาชีพ และทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  
Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะ
ดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และ
การปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 

 เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจและมีทกัษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม นิสัยเสียสละ รู้จกั
ตดัสินใจแกปั้ญหามีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน มีแนวทางในการเลือกอาชีพ 
มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ เห็นความส าคญัของการสร้างอาชีพ  และคุณลักษณะส าหรับศตวรรษที่ 
๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการ
เรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

 
 ผลการเรียนรู้ 
 ๑. นกัเรียนบอกความส าคญัของการเพาะเห็ดได ้
 ๒. นกัเรียนอธิบายส่วนประกอบของเห็ดได ้
 ๓. นกัเรียนบอกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของเห็ด 
 ๔. นกัเรียนอธิบายวธีิการ และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใชเ้พาะเห็ด 
 ๕. นกัเรียนปฏิบติัการเตรียมการและลงมือเพาะเห็ดไดต้ามขั้นตอน 
 ๖. นกัเรียนประเมินราคา และจ าหน่ายได ้
 ๗. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการเพาะเห็ด 
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

รายวชิา  การใชโ้ปรแกรมตารางท างาน                                                  รหสัวชิา ง ๓๐๒๐๕ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๓ 
เวลา  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน                                                                  จ  านวน  ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการสร้างเวบ็เพจ็ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Macromedia Dreamweaver 8 การ
ประยกุตก์ารสร้างเวบ็ไซต ์การจดัและการตกแต่งขอ้ความ การแทรกรูปภาพลงในเวบ็เพจ็ การสร้างตาราง 
การสร้างจุดเช่ือมโยงในแต่ละหนา้เวบ็เพจ็ เวบ็ไซต ์การแบ่งหนา้เวบ็เพจ็ เป็นส่วนๆ การสร้างฟอร์มเพื่อ
รองรับขอ้มูลจากผูใ้ช ้การประยกุตส์ร้างเลเยอร์ในการตกแต่งเอกสารเวบ็เพจ็ การแทรกมลัติมีเดียส่ือ  
  ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมประยกุตค์อมพิวเตอร์ในการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ และอพัโหลดเขา้
สู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้และทกัษะการท างานร่วมกนัมีทกัษะของคนในศตวรรษที ่๒๑ คือ  
Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะ
ดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และ
การปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ 
             เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการจดัท าเวบ็ไซต์ น าเสนอขอ้มูลและข่าวสารเขา้สู้ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้อยา่งมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบ และคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้น
การท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้
ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 
ผลการเรียนรู้ 
๑ มีความรู้พื้นฐาน เก่ียวกบัการสร้างเวบ็ ขั้นตอนการสร้างเวบ็ไซต ์ 
๒ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรู้เบ้ืองตน้ของโปรแกรม Dreamweaver 8  
๓ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัและตกแต่งขอ้ความและสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้
๔ บอกลกัษณะของภาพกราฟิกในเวบ็เพจ็ได ้และใส่รูปภาพในเวบ็เพจ็ได ้
๕ สร้างตารางบนเวบ็เพจ็ได ้และปรับแต่งรายละเอียดของตารางได.้ 
๖ อธิบายการเช่ือมโยง และก าหนดคุณสมบติัการเช่ือมโยงได ้
๗ ออกแบบเวบ็เพจ็ดว้ยการสร้างเฟรม และเช่ือมโยงเฟรมเซต และสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้
๘ มีทกัษะการสร้างแบบฟอร์ม และสามารถน าไปประยกุตไ์ด ้
๙ ออกแบบเวบ็เพจ็ดว้ยการสร้างเลเยอร์ได ้
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ค าอธิบายรายวชิา 
 

รหสัวชิา ง๓๐๒๐๖                           รายวชิา  การจดัการฐานขอ้มูลชั้นสูง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี            ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
เวลา  ๔๐  ชัว่โมง/ภาคเรียน                   จ  านวน ๑.๐  หน่วยกิต 

ศึกษาโครงสร้างข้อมูล ชนิดของข้อมูล ฐานขอ้มูล  การจดัการฐานข้อมูล โปรแกรมการจัดการ
ฐานขอ้มูล การสร้างแฟ้มขอ้มูล การป้อนขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล การลบ การส าเนา การจดัเรียง การแบ่งแยก
ขอ้มูล การคน้หา การท ารายงาน การค านวณและการสรุปผลจากขอ้มูลในฐานขอ้มูล ระบบรักษาความ
ปลอดภยัขอ้มูล  

การเขียนชุดค าสั่งขั้นพื้นฐานในการจดัการฐานขอ้มูลปฏิบติัการสร้างแฟ้มขอ้มูล ป้อนขอ้มูล แกไ้ข
ขอ้มูล ลบ ส าเนา จดัเรียง แบ่งแยกขอ้มูล คน้หา ท ารายงาน ค านวณและสรุปผลจากขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
รักษาความปลอดภยัขอ้มูล เขียนชุดค าสั่งขั้นพื้นฐานจดัการขอ้มูลเบ้ืองตน้ ประยุกตก์ารจดัการฐานขอ้มูลใน
งานต่าง ๆ  เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทกัษะการจดัการแฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ เขียน
ชุดค าสั่งขั้นพื้นฐานจดัการฐานขอ้มูล สามารถใช้โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล สามารถประยุกต์ใช้ในการ
จดัการขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้และทักษะการท างานร่วมกันมีทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ คือ  Collaboration 
Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวิตและ
อาชีพ  ในการด ารงชีวิต และท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ ดา้นความยืดหยุน่และการปรับตวั 
การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ 

มีคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้
ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น 
ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

 
ผลการเรียนรู้ 
 ๑.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  โครงสร้างขอ้มูล  ชนิดของขอ้มูล 
 ๒.  ปฏิบติัการสร้างแฟ้มขอ้มูล  ป้อนขอ้มูล  แกไ้ขขอ้มูล  ลบ  ส าเนา  จดัเรียง  แบ่งแยก 
                   ขอ้มูล  คน้หา  ท ารายงาน  ค านวณ  และสรุปผลจากขอ้มูลในฐานขอ้มูล 
 ๓.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  มีทกัษะการจดัการแฟ้มขอ้มูล  และฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 ๔.  สามารถเขียนชุดค าสั่ง  ขั้นพื้นฐาน  จดัการฐานขอ้มูล 
 ๕.  สามารถประยกุตใ์ชใ้นการจดัการขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้
 
 
 



37 

 

ค าอธิบายรายวชิา 
รายวชิา การแปรรูปเห็ด                                                              รหสัวชิา ง ๓๐๒๔๔ รายวชิาเพิ่มเติม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕                    เวลา ๒ ชัว่โมง/สัปดาห์                                                                    
จ านวน ๑.๐ หน่วยกิต 

 

         ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวเิคราะห์การตลาดเก่ียวกบัเห็ด ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเห็ดและ
เช้ือเห็ด โรงเรือนและอุปกรณ์การเพาะเห็ดและการท าเช้ือเห็ด  

การวางแผนการผลิตเห็ดและเช้ือเห็ด การปฏิบติัดูแลรักษา การเก็บเก่ียวและการจดัการหลงัการเก็บ
เก่ียว การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการจดัจ าหน่ายและการท าบญัชี และทกัษะการท างานร่วมกนั
มีทกัษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑คือ  Collaboration Teamwork and Leadership (ดา้นความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า) และมีทกัษะดา้นชีวติและอาชีพ  ในการด ารงชีวติ และท างานในยคุปัจจุบนัให้
ประสบความส าเร็จ ดา้นความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรค ์การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต ภาวะ
ผูน้ าและความรับผดิชอบ 

มีคุณลกัษณะส าหรับศตวรรษที ่๒๑ ดา้นการท างาน ไดแ้ก่การปรับตวั ความเป็นผูน้ า ดา้นการเรียนรู้
ไดแ้ก่ การช้ีน าตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง คุณลกัษณะดา้นศีลธรรม ไดแ้ก่ ความเคารพผูอ่ื้น 
ความซ่ือสัตย ์ความส านึกพลเมือง 

ผลการเรียนรู้ 
๑.นกัเรียนมีทกัษะในการผลิตเห็ดและเช้ือเห็ด 
๒.นกัเรียนมีทกัษะในการเก็บเก่ียวเห็ด 
๓.นกัเรียนมีทกัษะในการแปรรูป เห็ดนางฟ้า 
๔. นกัเรียนมีทกัษะของคนในศตวรรษท่ี ๒๑ และคุณลกัษณะ ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ ๑    ว๒๐๒๕๑                       กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑                                                            เวลำ ๒๐ ชั่วโมง   ๐.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฝึกปฎิบัติ และอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัสดุ
เหลือใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน เทคโนโลยีต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประดิษฐ์   
การสืบค้นข้อมูล 

โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช้อย่างง่าย  โดยน าวิชาคณิตศาสตร์ และหลักการทางวิชา
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบ การวางแผน ขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยมีทักษะศตวรรษที๒่๑ 
ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้ำนชีวิตและอำชีพ 
 เพ่ือให้มีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ และมีเตคติท่ีดีต่องานฝีมือ งานประดิษฐ์ 
มีคุณลักษณะส ำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
ผลกำรเรียนรู้  
 
๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการท างาน 
๒.นักเรียนเห็นคุณค่าของเศษวัสดุเหลือใช้ 
๓.นักเรียนน าวัสดุเหลือใช้ มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานง่ายๆ 
๔.นักเรียนเลือกใช้เครื่องมือ อุปกณ์พ้ืนฐานได้ 
๕.นักเรียนสืบค้นข้อมูล เพ่ือการประดิษฐ์ชิ้นงานได้ 
๖.นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่องานฝีมือ งานประดิษฐ์ 
 
จ ำนวน  6   ผลกำรเรียนรู้  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ ๒     ว๒๐๒๕๒                      กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒                                                            เวลำ ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 

 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และอธิบาย ความหมาย ความส าคัญของปัญหาจากเศษวัสดุเหลือ
ใช้ การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน การน าวิชาวิทยาศาสตร์ การค านวณมาบูรณาการ 
กับการประดิษฐ์ชิ้นงาน  

โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่หลากหลาย ใช้เครื่องมือกล งานไฟฟ้า และ งาน
วิศวกรรม มาใช้ในกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดยมีทักษะศตวรรษที่๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  
และด้ำนชีวิตและอำชีพ 
 เพ่ือให้มีการน าวัสดุเหลือใช้ มาท าให้เกิดประโยชน์ โดยค านึงถึงผลกระทบ ต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 
 
๑.น าความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ ในงานประดิษฐ์ 
๒.เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน และประหยัด 
๓.ออกแบบ และประดิษฐ์ของใช้ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
๔.เห็นประโยชน์ คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ต่อการประดิษฐ์ชิ้นงาน 
๕.มีความพอเพียง มีความรับผิดชอบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
 
จ ำนวน  5  ผลกำรเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม 
 

กำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุเหลือใช้ ๓    ว๒๐๒๕๒๓                     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓                                                            เวลำ ๒๐ ชั่วโมง  ๐.๕ หน่วยกิต 
 
 ศึกษา สืบค้น วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และอธิบายความหมาย ความส าคัญของการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน เทคโนโลยี ที่ใช้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ งานกลไกไฟฟ้า งานวิศวกรรม รูปแบบการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน 

โดยการน าเอาความรู้ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาออกแบบ และน าเสนอแบบงาน 
เพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการแก้ปัญหา ในการสร้างชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเคลื่อนไหวได้ ด้วย
กลไกไฟฟ้า โดยมีทักษะศตวรรษท่ี๒๑ ทักษะของคนในศตวรรษที่๒๑  และด้ำนชีวิตและอำชีพ 
 เพ่ือให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยในการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณลักษณะ
ส ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ผลกำรเรียนรู้ 

๑.ทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการท างาน 
๒.ใช้ทักษะ กระบวนการ แก้ปัญหาในการท างาน 
๓.ประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งได้สวยงาม เคลื่อนไหวเป็นวงกลม หรือแนวตรงได้ 
๔.น าเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft PowerPoint 
๕.มีจิตส านึกในการท างานเพ่ือใช้ทรัพยากรในการท างานอย่างประหยัด และปลอดภัย 

จ ำนวน  5  ผลกำรเรียนรู้ 
 


