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คําอธิบายรายวิชา
ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเกี่ยวกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกตอง การจัดเก็บ การจัดการ การกระทําขอมูล
ขาวสาร โดยใชอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานตาง ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อใหไดสารสนเทศหรือ
ความรูที่นํามาใชในการตัดสินใจหรือเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
โดยจัดประสบการณจัดกิจกรรมหรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดตอสื่อสาร การคนหาขอมูล การใชขอมูลและสารสนเทศ การแกปญหาหรือการสรางงาน
คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เห็นคุณคาและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการใชสารสนเทศ
รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.1/1, ง 3.1 ม.1/2, ง 3.1 ,ม.1/3
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง21102 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาวิเคราะหขั้นตอนและตามกระบวนการทํางาน การตัดสินใจแกปญหา การทํางาน แนว
ทางการเลือกอาชีพ ปฏิบัติงานอาชีพ การสรางอาชีพ
โดยใชกระบวนการกลุม ปฏิบัติงานตามกระบวนการทํางาน แกปญหาการปฏิบัติงานอยางมี
ระบบ มีวิจารณญาณ ใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ
เพื่อใหผูเรียนมุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปนกลุมดวยความเสียสละ มีความรับผิดชอบ เห็น
คุณคา และภูมใิ จในการทํางาน ตัดสินใจในการแกปญหาอยางมีวจิ ารณญาณ ใฝเรียนรู มีจิตสาธารณะ รักความ
เปนไทย มีวินัย
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 , ม. 1/2 , ม.1/3
ง 4.1 ม.1/7 , ม.1/8 , ม.1/9
รวมทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง22101 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อธิบายหลักการเบื้องตนของการสื่อสาร ขอมูล และ เครือขาย คอมพิวเตอร หลักการและวิธีการ
แกปญหาดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการคนหาขอมูลและติดตอสื่อสารผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม การใชซอฟตแวรในการทํางาน
โดยคนหา ศึกษาการสื่อสาร ขอมูล และ เครือขาย คอมพิวเตอร หลักการและวิธีการแกปญหา
ดวยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการคนหาขอมูลและติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม การใชซอฟตแวรในการทํางาน
เพื่อใหมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรในการสื่อสาร ขอมูลแกปญหาดวยกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตอสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรอยางมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม การใชซอฟตแวร
ในการทํางาน
รหัสตัวชี้วัด
ง 3.4 ม.2/1, ม.2/2 , ม.2/3 ,ม.2/4
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง22102 วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานชาง) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี
อยางปลอดภัย ออกแบบโดยการจําลองภาพ 3 มิติ หรือภาพฉายเพื่อสรางสิ่งของเครื่องใช สรางชิ้นงานเพื่อ
ประสบการณอาชีพ
โดยวิธีการสรางชิ้นงานเพื่อประสบการณอาชีพ คิดสรางสรรคแกปญหาเลือกใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีการจัดการเทคโนโลยีลดการใชทรัพยากร
เพื่อสรางชิ้นงานเพื่อประสบการณอาชีพ สรางสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันลดการใช
ทรัพยากรที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดการใชพลังงาน เปนการอนุรักษธรรมชาติ
รหัสตัวชี้วัด
ง 2.1 ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/12 , ม.2/13 , ม.2/14
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง23101 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการทําโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกมภาษาขั้นพื้นฐาน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน การใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน
โดยวิเคราะห อภิปรายหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขียนโปรแกมภาษาขั้นพื้นฐานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองาน การใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน
เพื่อการใชคอมพิวเตอรสรางชิ้นงาน และ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะ
สนกับงาน มีโดยมีความมุงมั่นในการทํางาน มีวินัย คุณธรรม และคานิยมมีจิตเปนสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.3/1
ง 3.2 ม.3/2
ง 3.3 ม.3/3
ง 3.4 ม. 3/4
รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

343

คําอธิบายรายวิชา
ง23102 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการออกแบบและใชเทคโนโลยีในการสรางสิ่งของเครื่องใชดวยกระบวนการทางเทคโนโลยี
การทํางานดวยวีที่หลากหลาย
ศึกษาอาชีพในทองถิ่นและแนวทางการเลือกประกอบอาชีพตามความรูความถนัดและความสนใจ
โดยวิเคราะห อภิปรายอาชีพในทองถิ่น โดยใชกระบวนการกลุมปฏิบัตกิ ารทํางานอาชีพ และ
สามารถรายงานผลการปฏิบตั ิงานโดยนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการ แสดงผลงาน และสาธิตอาชีพ
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่น โดยมีความมุงมั่นในการ
ทํางาน มีวินัย คุณธรรม และคานิยมมีจิตเปนสาธารณะ
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3
ง 4.1 ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/ 8 , ม.3/ 9
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง 21201 งานประดิษฐดอกไมสด
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับงานดอกไมสด การเลือกดอกไมและวัสดุตกแตง การ
จัดดอกไมสดแบบตางๆ การใชและบํารุงรักษาอุปกรณ การบรรจุสําหรับจําหนาย
ฝกปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไม จัดดอกไมสดแบบตางๆ เชน แจกัน พานดอกไม
ชอดอกไม คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคา คาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรับ จายและ
ประเมินผล
เพื่อใหนักเรียนมีความรูเขาใจและมีทักษะในการจัดดอกไมสด สามารถใหบริการจัดดอกไมสด และ
จําหนายได
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับงานดอกไมสด การ
เลือก
ดอกไมและวัสดุตกแตง การจัดดอกไมสดแบบตางๆ การใชและบํารุงรักษาอุปกรณ การบรรจุสําหรับ
จําหนาย
2. ปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดดอกไม จัดดอกไมสดแบบตางๆ เชน แจกัน พานดอกไม ชอ
ดอกไม
คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคา คาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรับ จายและ
ประเมินผล
ประดิษฐดอกไมสดอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางาน
และสรางรายได
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะในการแสวงหาความรู มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
7. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง21202 งานปกผาดวยมือ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1
จํานวนเวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษางานปกดวยมือวิธีตา ง ๆ แบบ ลาย โดยออกลายปก
สํารวจแหลงวัสดุและการบริการในทองถิ่น เตรียมวัสดุอุปกรณ ฝกทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับงาน
ปกดวยมือวิธีตาง ๆ เลือกลาย ออกแบบลายปก คัดแปลงใหเหมาะสมกับชิ้นงาน ปกดวยมือตาม
แบบชิ้นงาน คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาคาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชี
รับ-จายและประเมินผล
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะออกแบบลายปก เลือกลายปกใหเหมาะสมกับ
ชิ้นงานสามารถใชบริการงานปกดวยมือและจําหนายได
ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเรื่องอุปกรณในการปกผาดวยมือ
2. มีความรูความเขาใจในหลักการ วิธีการและขั้นตอนการปกผา
3. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ ในการปกผาดวยมือ ถูกตองเหมาะสม
4. ปฏิบัติการปกผาดวยมือ ไดดวยตัวเองทุกขั้นตอน
5. ออกแบบชิ้นงาน พัฒนาชิ้นงาน ไดชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพนําไปใชประโยชนได
6. จัดทําโครงงานการปกผาดวยมือ ตามความสนใจและความถนัด 1โครงงาน
7. นําเสนอผลงานและเผยแพรผลงานการจัดทําโครงงานได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง21203 งานประดิษฐจากกระดาษ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ ประดิษฐเศษวัสดุจากกระดาษเพื่อการดํารงชีวติ และเปน
พื้นฐานในการอาชีพ
ฝกปฏิบัติงานการประดิษฐเศษชิ้นงานจากกระดาษ ประยุกต ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนางานเปน
พื้นฐานการอาชีพ มีรายไดระหวางเรียนจากการจําหนายชิ้นงาน โดยใชทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบ
อาชีพไดแกทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหา
ความรู และ ทักษะการจัดการในการฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการประดิษฐชนิ้ งานจากกระดาษ เพื่อดํารงชีวิตและเปน
พื้นฐานการอาชีพโดยการการสรางรายไดระหวางเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความซือ่ สัตย
เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน สะอาด ประณีต มี
เหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือตนเอง ทํางานบรรลุเปาหมาย ทํางานถูกวิธี ทํางานเปนขั้นตอน ทํางานมีระบบ มี
ความคิดสรางสรรค มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเรื่องงานกระดาษ และอุปกรณการใชงาเบือ้ งตน
2. มีความรู ความเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนในการประดิษฐกระดาษ
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐกระดาษ ไดถูกตองเหมาะสม
4. ปฏิบัติการประดิษฐจากกระดาษ ไดดวยตนเองทุกขั้นตนอยางมีทักษะการทํางาน
5. ออกแบบชิ้นงาน ประยุกตชิ้นงาน จนไดชิ้นงานที่ดีมีคุณภาพนําไปใชประโยชนได
6. จดทําโครงงานการประดิษฐจากกระดาษ ตามความถนัด ความชอบ 1 โครงงาน
7. สามารถนําเนอผลงาน และเผยแพรงานได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 21204 หองสมุดเพื่อการคนควา 1
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษางานหองสมุด คุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบ การจัดหองสมุด การดําเนินงานหองสมุด
เกี่ยวกับหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค และโสตทัศนวัสดุ การเตรียมออกใหยืม การ
ลงทะเบียนการจัดชั้น การจัดเก็บ การดูแลรักษาและการซอมแซม การสํารวจและการจําหนายออกจาก
หองสมุด
ปฏิบัติงานจัดครุภัณฑหองสมุด และการตกแตงหองสมุด การจัดวัสดุหองสมุดประเภทตางๆขึ้นชัน้
เตรียมสิ่งพิมพและโสตทัศนวัสดุ ซอมแซมหนังสือแบบตาง ๆ และเย็บเลมเขาปกวารสารและหนังสือ
เพื่อใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัสดุหองสมุด การดูแลรักษาและซอมแซมหนังสือ จัดเตรียม
หนังสือ สิ่งพิมพ และครุภัณฑหองสมุดและสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเรื่องงานหองสมุด คุณสมบัติ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ การจัดหองสมุด การ
ดําเนินงานหองสมุดเกี่ยวกับหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค และโสตทัศนวัสดุ การเตรียมออก
ใหยืม การลงทะเบียนการจัดชั้น การจัดเก็บ การดูแลรักษาและการซอมแซม การสํารวจและการจําหนายออก
จากหองสมุด
2. มีความรู ความเขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการเตรียมออกใหยืม การลงทะเบียนการจัดชั้น
การจัดเก็บ การดูแลรักษาและการซอมแซม การสํารวจและการจําหนายออกจากหองสมุด
3. ปฏิบัติงานจัดครุภัณฑหองสมุด และการตกแตงหองสมุด การจัดวัสดุหองสมุดประเภทตางๆขึน้ ชั้น
เตรียมสิ่งพิมพและโสตทัศนวัสดุ ซอมแซมหนังสือแบบตาง ๆ และเย็บเลมเขาปกวารสารและหนังสือ
4. ปฏิบัติงานจัดครุภัณฑหองสมุด และการตกแตงหองสมุด การจัดวัสดุหองสมุดประเภทตางๆขึ้น
ชั้น เตรียมสิ่งพิมพและโสตทัศนวัสดุ ซอมแซมหนังสือแบบตาง ๆ และเย็บเลมเขาปกวารสารและหนังสือได
ดวยตนเองทุกขั้นตนอยางมีทักษะการทํางาน
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 21205 หองสมุดเพื่อการคนควา 2
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาแหลงเรียนรู จากหนังสือ สื่อตางๆจากหองสมุดและแหลงเรียนรูในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
อยางกวางขวาง รูจักใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสืบคนขอมูลสารนิเทศ รูจักเลือกใชสารนิเทศประเภทตางๆ เพื่อ
การเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี มีมารยาท และคุณธรรม
ในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู
เห็นความสําคัญของการอาน เขียนบันทึกการอานและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน เขียนรายงาน
และใชเทคโนโลยีนําเสนอขอมูล และอางอิงในการคนหาขอมูล รักการคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่องไปตลอด
ชีวิต มีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียน วิธีเรียนรู นําความรูไปพัฒนาตนเอง และใชเปนพื้นฐานการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพได
ผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจเรื่องแหลงเรียนรู จากหนังสือ สื่อตางๆจากหองสมุดและแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน และนอกโรงเรียนอยางกวางขวาง รูจักใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสืบคนขอมูลสารนิเทศ รูจักเลือกใช
สารนิเทศประเภทตางๆ เพื่อการเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง มีจิตสํานึกที่ดี
มีมารยาท และคุณธรรมในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู
2. เห็นความสําคัญของการอาน เขียนบันทึกการอานและนําเสนอขอมูลดวยวิธีการตางๆ เชน เขียน
รายงาน และใชเทคโนโลยีนําเสนอขอมูล และอางอิงในการคนหาขอมูล รักการคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ไปตลอดชีวิต มีความกระตือรือรน ใฝรูใฝเรียน วิธีเรียนรู นําความรูไปพัฒนาตนเอง และใชเปนพื้นฐาน
การศึกษาตอและประกอบอาชีพได
3. ปฏิบัติการใชแหลงเรียนรู จากหนังสือ สื่อตางๆจากหองสมุดและแหลงเรียนรูในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียนอยางกวางขวาง รูจักใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสืบคนขอมูลสารนิเทศ รูจักเลือกใชสารนิเทศ
ประเภทตางๆ เพื่อการเรียนรูตามความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง
4. มีจิตสํานึกที่ดี มีมารยาท และคุณธรรมในการใชหองสมุดและแหลงเรียนรู
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 20241 โปรแกรมสําเร็จรูป
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ ประกอบดวย
ความรูเกี่ยวกับ โปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสาร โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหขอมูล
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อและนําเสนอผลงาน และการประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลดวยระบบ
อินเทอรเน็ต
โดยสามารถนําไปใชกับงานดานตาง ๆ ที่ทาํ อยูเปนประจําไดอยางรวดเร็ว ดวยการฝกปฏิบัติงาน
โปรแกรมที่ชวยเสริมการทํางานของคอมพิวเตอร หรือชวยโปรแกรมใชงานอื่น ๆ
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบ วินัยมุงมั่นในการทํางานอยางมีระบบ มีความ
ซื่อสัตย เสียสละ ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา รักษาสิ่งแวดลอม
สะอาด มีจริยธรรม มารยาท และมีวจิ ารณญาณ รูจักนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง
รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคอมพิวเตอร
ผลการเรียนรู
1.นักเรียนสามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการเอกสารได
2.นักเรียนสามารถใชโปรแกรมเพื่อการวิเคราะหขอมูลในการคํานวณได
3.นักเรียนสามารถใชโปรแกรมนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอรไดหลากหลายรูปแบบ ขอความ รูปภาพ
ตาราง แผนภูมิตาง ๆ ตลอดจนภาพเคลื่อนไหวและเสียง มาประกอบเขาดวยกันเปนลักษณะสื่อประสม
4. นักเรียนสามารถสืบคน ติดตอสื่อสารและรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไดอยางรวดเร็ว
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

350

คําอธิบายรายวิชา
ง22201 งานประดิษฐธูป
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการ วิธีการจัดลําดับขั้นตอน กระบวนการเลือกใชเทคโนโลยี การวางแผนการ
ทํางาน การทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการทํางาน การจัดการผลผลิตเลือกบรรจุภัณฑ และการจัด
จําหนาย
โดยการปฏิบัติงานการประดิษฐธูป โดยใชกระบวนการทํางานเลือกใชเทคโนโลยี การ
วางแผนการทํางาน การทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการทํางาน การจัดการผลผลิตเลือกบรรจุภัณฑ
และการจัดจําหนาย
เพื่อใหมีความรู ความเขาในและทักษะเกี่ยวกับ การประดิษฐธูปแบบตางๆ และจําหนวยได
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็นประโยชนและมี
เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิด
ออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย
ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1.อธิบายความหมายและความสําคัญของการประดิษฐธูป
2. บอกเครื่องมือและอุปกรณในการงานประดิษฐธูป
3. สามารถปฏิบัติจัดเตรียมอุปกรณการงานประดิษฐธูป
4. สามารถปฏิบัติงานประดิษฐธูป
5. อภิปรายการขั้นตอนการประดิษฐธูปแบบตาง
6. สามารถคํานวณคาใชจา ยปฏิบัติงานประดิษฐธูปกําหนดราคาขายและจัดจําหนายได
7. สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงานและทําบัญชีรายรับ รายจายได
8.มีทักษะในการปฏิบัติงานประดิษฐธูป
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง22203 การผลิตพันธุไม
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการขยายพันธุ เครื่องมือและอุปกรณในการขยายพันธุ การ
ขยายพันธุพืชโดยไมใชเพศ การอนุบาลพันธุไม การปลูกพืชในภาชนะและการจัดจําหนาย
สํารวจปจจัยการผลิต ภาวการณตลาด วางแผนการผลิตพันธุไม เลือกเครื่องมือและวัสดุอุปกรณให
เหมาะสมกับวิธีการขยายพันธุ ฝกทักษะการขยายพันธุพืชโดยการติดตา ทาบกิ่ง เสียบยอดและการตอน ดูแล
บํารุงรักษา คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย
และประเมินผล
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตพันธุไม และมีทักษะในการติดตา ทาบกิง่ เสียบยอด การ
ตอน และจัดจําหนายได
ผลการเรียนรู
1.อธิบายความหมายและความสําคัญของการขยายพันธุไม
2.บอกเครื่องมือและอุปกรณในการขยายพันธุไม
3.สามารถปฏิบัติการขยายพันธุไมโดยไมอาศัยเพศ
4.สามารถปฏิบัติดูแลบํารุงรักษาพันธุไม
5.อธิบายวิธีการปลูกพืชในภาชนะตาง ๆ ได
6.สามารถคํานวณคาใชจา ยในการผลิตพันธุไม
7.สามารถกําหนดราคาขายและจัดจําหนายได
8.สามารถจดบันทึกการปฏิบัติงานและทําบัญชีรายรับ รายจายได
9.มีทักษะในการขยายพันธุพืชโดยการติดตา ทาบกิ่ง เสียบยอดและการตอน
รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง22204 การปลูกไมดอกไมประดับ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประโยชนของไมดอกไมประดับที่เหมาะกับสภาพของทองถิ่น
ประเภทไมดอกไมประดับ สภาพดินฟาอากาศ พันธุและการขยายพันธุ การเตรียมดิน อุปกรณที่ใชปลูก การปลูก
การปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชํา ในแปลงปลูกและในภาชนะปลูก การปองกันโรคและกําจัดศัตรู การเตรียม
ไมดอกไมประดับใหมีคุณภาพ
วิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกไมดอกไมประดับที่เหมาะสมกับทองถิ่น ดูแลรักษา
จัดเตรียมผลิตผลสงจําหนาย คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชี
รายรับ – รายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการปลูกไมดอกไมประดับเหมาะสมตามเวลาและความ
ตองการของตลาด
ผลการเรียนรู
1.อธิบายความหมาย ความสําคัญของไมดอกไมประดับ
2.อธิบายประโยชนของไมดอกไมประดับ
3. บอกประเภทของไมดอกไมประดับที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
4. อธิบายสภาพของดินฟาอากาศที่เหมาะกับการปลูกไมดอกไมประดับ
5. สามารถบอกพันธุและวิธีการขยายพันธุไมดอกไมประดับ
6. อธิบายวิธีการเตรียมดินและอุปกรณที่ใชในการปลูกไมดอกไมประดับ
7. บอกวิธีการปลูก การปฏิบตั ิดูแลรักษาอยางถูกวิธี
8. สามารถปฏิบัติดูแลรักษาในเรือนเพาะชํา ในแปลงปลูกและในภาชนะที่ใชปลูกได
9. อธิบายวิธีการปองกันโรคและกําจัดศัตรู
10. สามารถเตรียมพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการจําหนายใหมีคุณภาพ
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 22205 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา กฎของ
โอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณปองกัน
ไฟฟา และการตอสายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส R L C หมอแปลงไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมลั ติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหลงจายไฟฟากระแสตรงชนิด
คงที่ หรือปรับคาได สวิตชทํางานดวยแสง
โดยปฏิบัติเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา
กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟา และตอสายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส R L C หมอแปลงไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง
อุปกรณสารกึ่งตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหลงจายไฟฟากระแสตรง
ชนิดคงที่ หรือปรับคาได สวิตชทํางานดวยแสง
เพื่อใหมีความรู ความเขาในและทักษะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การ
ควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณปองกันไฟฟา และตอสายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส R L C หมอแปลง
ไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณสารกึ่งตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนบนแผนวงจรพิมพ ประกอบชุดคิท เกี่ยวกับ
เครื่องหรี่ไฟ แหลงจายไฟฟากระแสตรงชนิดคงที่ หรือปรับคาได สวิตชทํางานดวยแสง และใหบริการไดมุงเนน
ใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็นประโยชนและมีเจตคติที่
ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิด
ออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย
ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1.อธิบายระบบความปลอดภัยในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและการปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟาได
2.อธิบายรายละเอียดของตัวตานทานแบบตางๆ อานคาความตานทานได
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3.อธิบายรายละเอียดของตัวเก็บประจุแบบตางๆ ได อานคาตัวเก็บประจุได
4.อธิบายโครงสรางของอะตอม และเขียนกฎของโอหมได
5.อธิบายองคประกอบของวงจรไฟฟาประกอบวงจรไฟฟาอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสมได
6.อธิบายความสําคัญและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟาได
7.อธิบายหนาที่และการทํางานของไมโครโฟนและลําโพงได
8.บอกความหมายของการบัดกรีได บอกชนิดของหัวแรงที่ใชในงานบัดกรีได
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 20242 คอมพิวเตอรกราฟก
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟก องคประกอบในการออกแบบ
การรางงานออกแบบ การใชเครื่องมือตางๆในโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก Illustratorในการวาดภาพและ
ออกแบบตัวอักษร
โดยการจัดกิจกรรมคิด วิเคราะหงานกราฟกรูปแบบตางๆ พัฒนาความคิดและจินตนาการ ฝกปฏิบตั ิการ
ใชเครื่องมือโปรแกรม Illustrator
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในหลักการออกแบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการในการ
สรางสรรคงาน มีการทํางานอยางเปนระบบ ฝกปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ สามารถถายทอดเปนผลงานกราฟกที่
สมบูรณได
ผลการเรียนรู

1.นักเรียนสามารถบอกหลักการออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก ได
2. นักเรียนสามารถใชเครื่องมือตางๆงานกราฟกได
3. นักเรียนสามารถใช Effect มาใชในการสรางสรรคงานกราฟกได
4.นักเรียนสามารถสรางงานกราฟฟกตามแบบที่กําหนดได
5. นักเรียนสามารถออกแบบและสรางงานกราฟกของตนเองอยางมีจินตนาการและสรางสรรค ได
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 20244 การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม
ความเปนมาของภาษาคอมพิวเตอร โครงสรางภาษาคอมพิวเตอร ลักษณะเดนของภาษาคอมพิวเตอร ชนิดของ
ขอมูล องคประกอบของคําสั่ง การคํานวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทํางานของโอเปอเรชันคํานวณ
คําสั่ง ตาง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร ฟงกชันเบื้องตน เพื่อนําไปพัฒนาชุดกลองสมองกล
โดยใหผูเรียนฝกออกแบบและเขียนโปรแกรมดวยคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร ,ฝกทําการทดลองชุดกลอง
สมองกล IPST-MicroBOX
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการทํางานอยางมี
ระบบ ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนําความรูไ ปประยุกตใชในการดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง รวมทั้ง
มีเจตคติที่ดีตอคอมพิวเตอร
ผลการเรียนรู
1. นักเรียนมีความรูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
2. นักเรียนสามารถเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชารตได
3. นักเรียนมีความรูพื้นฐานภาษาซี
4. นักเรียนเขาใจหลักการเรียกใชฟงกชั่นและไลบรารีได
5. นักเรียนเขาใจหลักการทํางานของตัวดําเนินการได
6. นักเรียนสามารถเขียนคําสั่งควบคุมตาง ๆได
7. นักเรียนสามารถบอกหลักการใชไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตนได
8. นักเรียนสามารถบอกหลักการทํางานของอุปกรณชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX ได
9. นักเรียนสามารถเรียกใชชุดคําสั่งภายในไลบรารี IPST-MicroBOX ได
10. นักเรียนสามารถทําการทดลองทางฮารดแวรของชุดกลองสมองกล IPST-MicroBOX ได
11. นักเรียนสามารถอธิบายโปรแกรมในแตละการทดลองได
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 20245 การออกแบบและนําเสนอภาพเคลื่อนไหว กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเกี่ยวกับ Photoshop cs3 ในตกแตงภาพ การใชคําสั่ง และเครื่องมือตางๆเพื่อออกแบบงาน
และสรางสรรคผลงานเพื่อเปนแนวทางในการสรางสรรคงานกราฟกเพื่อนํามาประยุกตกับโปรแกรม Flash8
เพื่อสรางภาพเคลื่อนไหวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ฝกปฏิบัติงานโปรแกรม Photoshop cs3 และ โปรแกรม Flash8 ทางดานกระบวนการทํางาน การ
แกปญหา การทํางานรวมกัน ตลอดจนการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
ศึกษา คนควา วิเคราะห และอธิบายหลักการกระบวนการสรางสรรคงาน และออกแบบ การสราง
ภาพเคลื่ อ นไหวทางด า นคอมพิ ว เตอร อย า งมี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ด ว ยกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห
กระบวนการทํางานเปนกลุม และกระบวนการแกปญหา
ผลการเรียนรู
1. รูจักกับ Photoshop cs3 และการใชงานเบือ้ งตน
2. การเทสี และการใชงาน Selection
3. การใชงาน Brush Tool และ Pencil Tool
4. การใชงานตัวอักษรแบบ Bitmap Type
5. การตกแตงผลงานดวยตัวอักษร
6. โหมดสี และการปรับแตงภาพถาย
7. เลเยอรกับการสรางภาพกราฟก
8. เทคนิคตางๆ และการวาดภาพการตูน
9 .ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Macromedia Flash8
10. การใชเครื่องมือ Line Tool, Pen Tool, Oval Tool, Pencil Tool, Rectangle Tool, Brush Tool ในการ
สรางสรรคผลงาน
11. การใชสีในการสรางสรรคผลงาน แบบ Solid แบบ Linear แบบRedial และแบบBitmap
12. การใชเครื่องมือ Selection สรางงาน
13. การสรางวัตถุใหมีการเคลื่อนที่โดยใชคําสั่ง Motion Tween และ Shape Tween
14. การสรางงานดวยคําสั่ง Mask
15. การสรางตัวหนังสือดวย Time Effect และลักษณะการเชื่อมโยงขอความ
16. สรางผลงานจากคําสั่ง Symbols ไดถูกตองเหมาะสม
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17. ความรูพื้นฐานในการสรางสรรคนิทานโดยโปรแกรม Flash8
รวมทั้งหมด 17 ผลการเรียนรู
คําอธิบายรายวิชา
ง23201 งานประดิษฐของชํารวย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมายและโอกาสในการใชของชํารวย หลักการออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐของ
ชํารวยแบบตางๆ การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ
ปฏิบตั ิงานออกแบบ เลือกวัสดุ ประดิษฐของชํารวยแบบตางๆ คํานวณคาใชจาย กําหนดราคาหรือ
คาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับรายจาย และประเมินผล
เพื่อใหมีความรู ความเขาในและทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ การประดิษฐของชํารวยแบบตางๆ และ
จําหนวยไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็น
ประโยชนและมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการประดิษฐของชํารวย
2. สรางผลงานประดิษฐของชํารวยอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางานและ
สรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง23202 งานประดิษฐมาลัยดอกไมสด
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการรอยมาลัย การเลือกดอกไมใบไม และวัสดุตกแตง
วิธีการรอยมาลัยดอกไมสดแบบตางๆ การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณการบรรจุสําหรับจําหนาย
โดยปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ รอยมาลัยแบบตางๆ เชน มาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยสองชาย
มาลัยตุม อุบะการประกอบมาลัย การจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจาย ละ
ประเมินผล
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็น
ประโยชนและมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการประดิษฐมาลัยดอกไมสดของชํารวย
2. สรางผลงานประดิษฐงานประดิษฐมาลัยดอกไมสดอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางานและ
สรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน
ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง23203 งานประดิษฐแกะสลักและตกแตงอาหาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเทคนิควิธีการแกะสลักผัก ผลไม การออกแบบ การตกแตงอาหาร การใชและบํารุงรักษา
เครื่องมือ อุปกรณการแกะสลัก หลักการเลือกวัสดุในการแกะสลัก
โดยปฏิบัติงานเลือกวัสดุ ออกแบบ แกะสลักผักผลไมเปนรูปตางๆ ตกแตงอาหารบนโตะ คํานวณ
คาใชจาย กําหนดราคาคาบริการ จัดจําหนาย จดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ- รายจาย และ
ประเมินผลงาน
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะในกาสรแกะสลักผักผลไมตกแตงอาหารสามารถใหบริการ
ไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็นประโยชนและ
มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถ
คิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย
ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการประดิษฐแกะสลักและตกแตงอาหาร
2. สรางผลงานประดิษฐแกะสลักและตกแตงอาหารอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางานและ
สรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน
ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง23204 งานดอกไมประดิษฐ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเทคนิควิธีทําดอกไมประดิษฐดวยผาและกระดาษ การออกแบบดอกไม การตกแตงเปน
ชอ การใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ
ปฏิบัติงานเลือกแบบและวัสดุทําดอกไมตามความตองการของตลาด ทําเกสรดอกไม ใบ และ
เขาชอ ติดวัสดุตกแตง เปนดอกไมประดิษฐชนิดตางๆ คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคา หรือคาบริการ จัดจําหนาย
จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ-รายจายและประเมินผล
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ เลือกวัสดุและสามรถทําดอกไม
ประดิษฐจาํ หนายไดมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ
เห็นประโยชนและมีเจตคติทดี่ ีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการงานดอกไมประดิษฐ
2. สรางผลงานดอกไมประดิษฐของชํารวยอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางาน
และสรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 23205 งานเขียนแบบ 1
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ หลักการใชเสน การจัดหนากระดาษ
การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวนในงานเขียนแบบประเภทตาง ๆ สัญลักษณ ในการเขียนแบบ การเขียน
ภาพรูปฉาย รูปตัด รูปออปบลิค รูปไอโซเมตริก ของรูปทรงเรขาคณิต
ปฏิบัติการจัดหนากระดาษและกรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษร และสัญลักษณ เขียนรูปฉาย รูป
ตัด รูปออปบลิค รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทกั ษะ ในการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ สามารถ เขียน
แบบ และอานแบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะตาง และนําไปประยุกตใชในงานชางได
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของงานเขียนแบบ หลักการเลือกเครื่องมือในการเขียนแบบ ศึกษาการ
ใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ การใชเสน ในการเขียนแบบ
2. เขาใจหลัดการจัดหนากระดาษและกรอบบอกชื่อ การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวนในงานเขียนแบบ
ประเภทตาง ๆสัญลักษณ ในการเขียนแบบหลักการเขียนแบบ การเขียนภาพรูปฉาย รูปตัด รูปออบลิค
รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต
3. ปฏิบัติการจัดหนากระดาษและ กรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษร และ สัญลักษณ เขียนรูปฉาย รูปตัด รูปออปบ
ลิครูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต
4. ผลิตผลงานที่เกี่ยวกับงานชางโดยนักเรียนออกแบบและเขียนแบบ
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 23206 งานเขียนแบบ 2
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ หลักการใชเสน การจัดหนากระดาษ
การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวนในงานเขียนแบบประเภทตาง ๆ สัญลักษณ ในการเขียนแบบ การเขียน
ภาพรูปฉาย รูปตัด รูปออปบลิค รูปไอโซเมตริก ของรูปทรงเรขาคณิต การสรางชิน้ งาน
ปฏิบัติการจัดหนากระดาษและกรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษร และสัญลักษณ เขียนรูปฉาย รูป
ตัด รูปออปบลิค รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต ปฏิบัติการสรางชิ้นงาน
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และมีทกั ษะ ในการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ สามารถ เขียน
แบบ และอานแบบรูปทรงเรขาคณิตลักษณะตาง และนําไปประยุกตใชในงานสรางชิน้ งานชางได มุงเนนให
ผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็นประโยชนและมีเจตคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิด
ออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย
ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. อธิบายความหมายและความสําคัญของงานเขียนแบบหลักการเลือกเครื่องมือในการเขียนแบบ ศึกษาการ
ใช และการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ การใชเสน ในการเขียนแบบ
2. เขาใจหลัดการจัดหนากระดาษและกรอบบอกชื่อ การเขียนตัวอักษร การใชมาตราสวนในงานเขียนแบบ
ประเภทตาง ๆสัญลักษณ ในการเขียนแบบหลักการเขียนแบบ การเขียนภาพรูปฉาย รูปตัด รูปออบลิค รูป
ไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต
3. ปฏิบัติการจัดหนากระดาษและ กรอบบอกชื่อ เขียนตัวอักษร และ สัญลักษณ เขียนรูปฉาย รูปตัด รูปออป
บลิค รูปไอโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิต
4. ปฏิบัติการผลิตผลงานที่เกี่ยวกับงานชางโดยนักเรียนออกแบบและเขียนแบบ
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 20243 โครงงานคอมพิวเตอร
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการทําโครงงาน การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สรางชิ้นงานที่เหมาะสม
โดยอธิบายกระบวนการทําโครงงาน หลักการเขียนโปรแกรม และเลือกใชซอฟตแวรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของงานมานําเสนองาน และใชคอมพิวเตอรชวยสรางงานตามหลักการทําโครงงาน
เพื่อใหนักเรียนมีวินัย ใฝเรียนรู มีความมุงมั่นในการทํางานกระบวนการทํางานกลุมและกระบวนการ
แกปญหา เพื่อใหเกิด ความรู ความเขาใจ ความคิด ใชทักษะในการทํางานรวมกันอยางมีคุณธรรม และทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ และมีจติ สาธารณะ ใชทรัพยากรอยางคุมคา และไมสรางความเสียหายตอผูอื่น
ผลการเรียนรู
1. บอกพื้นฐานการสรางเว็ปไซตได
2. เริ่มตนใชใชงานโปรแกรม Dreamweaver ได
3. ใชขอความในเว็บเพจได
4. ใชภาพกราฟกในเว็บเพจได
5. ใชตารางในเว็บเพจได
6. เชื่อมโยงเว็บเพจได
7. จัดแบงเว็บเพจดวยเฟรมเซต (Frameset) ได
8. สรางเลเยอร (Layers) ได
9. สรางฟอรม (Form) ได
10. สรางมัลติมีเดียบนเว็บเพจได
11. บอกสวนประกอบของโปรแกรม Swishได
12. สามารถติดตั้งและเรียกใชโปรแกรม swish ได
13. สรางไฟลนําเสนอได
14. สรางไฟลไตเติ้ล (Title)ได
15. สรางเมนู (Menu) ได
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16. สรางไฟลเนื้อหาได
17. สรางการเชื่อมโยงได
18. ทดสอบไฟลได
19. นําไฟลไปใชรวมกับโปรแกรมอื่นได
20. นําเสนอผลงานได
รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียนรู
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