หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

368

คําอธิบายรายวิชา
ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชนหลักการ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการของสารสนเทศ
องคประกอบและหลักการทํางานขอคอมพิวเตอร คุณลักษณะคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวง ระบบสื่อสารขอมูลสําหรับเครือขายคนหารขอมูลผานอินเตอรเน็ตประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร กระบวนการการแกปญหา หลักการเขียนโปรแกรม การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรสราง
ชิ้นงานอยางมีจิตสํานึก การวิเคราะหระบบเทคโนโลยี การสรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตาม
กระบวนการเทคโนโลยี
อธิบายองคประกอบ
หลักการทํางานและระบบสื่อสารขอมูล โดยใชคอมพิวเตอรติดตอสื่อสาร
คนหาขอมูล ผานเครือขายอินเตอรเน็ตและนํามาประมวลผลใหเปนสารสนเทศเพื่อนําเสนอผลงานในรูปแบบที่
เหมาะสม
อธิบายหลักการแกปญหาทางเทคโนโลยี หลักการเขียนโปรแกรม และการวิเคราะหระบบ
เทคโนโลยี เพื่อนําไปใชสรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี ให ตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน
เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคา มีความซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู และเกิดความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ
รหัสตัวชี้วัด
ง.2.2 ม.4-6/2 , ง. 2.2 ม.4-6/3
ง.3.1 ม.4-6/1 , ง.3.1 ม.4-6/2 , ง.3.1 ม.4-6/3 , ง.3.1 ม.4-6/4 , ง.3.1 ม.4-6/8
ง.3.1 ม.4-6/9, ง.3.1 ม.4-6/10 , ง.3.1 ม.4-6/11, ง.3.1 ม.4-6/13
ง.3.1 ม.4-6/5, ง.3.1 ม.4-6/6, ง.3.1 ม.4-6/7, ง.3.1 ม.4-6/12
รวมทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตรเพื่อการดํารงชีวติ ) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืช ขยายพันธุพืช และ กระบวนการเลี้ยงสัตว เพื่อการดํารงชีวิต
ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกพืช ขยายพันธุพืช และสํารวจเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวในทองถิ่น
เพื่อการดํารงชีวิต โดยใชทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ในการฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการทํางานดานการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิต โดยมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคคือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง รับผิดชอบ มุงมั่นในการ
ทํางาน ทํางานเปนขั้นตอน เปนระบบ บรรลุเปาหมาย ปลอดภัย มีความคิดสรางสรรค ใชทรัพยากรในการ
ทํางานอยางคุม คา และอนุรักษสิ่งแวดลอม
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1 , ม.4-6/2 , ม.4-6/3, ม.4-6/4 , ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7
รวมทั้งหมด

7

ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานออกแบบ)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีความสัมพันธกับศาสตรดานอื่น ๆ วิเคราะหระบบเทคโนโลยี
การสรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช หลักการวิเคราะหผลิตภัณฑเบื้องตน วิเคราะหจุดมุงหมายของการ
ออกแบบ การเขียนภาพฉาย การเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรค
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เทคโนโลยี สรางและพัฒนาสิ่งของเครื่องใชตามกระบวนการเทคโนโลยี
พัฒนาสิ่งของเครื่องใช การออกแบบ เขียนภาพฉาย และเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางสรางสรรค โดยใชทักษะ
การทํางานรวมกัน ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา การวิเคราะหระบบ หลักความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค ในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการทํางานดานงานชางงานออกแบบเพื่อการออกแบบ
และใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความมุงมั่นในการทํางาน มีความ
ประหยัดคุมคา มีความซื่อสัตยในการทํางาน รักษาความปลอดภัย มีความคิดสรางสรรค ทํางานอยางเปน
ระบบขั้นตอน มองเห็นคุณคาในการทํางาน และรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รหัสตัวชี้วัด
ง 2.1 ม. 4-6/1 , ม. 4-6/2 , ม. 4-6/3 , ม. 4-6/4, ม 4-6/5
รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบาน)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับงานบานงานประดิษฐเพื่อการดํารงชีวิตไดแกหนาที่และบทบาทของตนเองที่มีตอ
สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน การดูแลรักษา ทําความสะอาดจัดตกแตงบานและโรงเรียนการเลือกใช
ดูแลรักษาเสื้อผาเครื่องแตงกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผา การประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย การเก็บถนอม
อาหาร
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบาน งานประดิษฐ เพื่อการดํารงชีวิต โดยใชทักษะการทํางานรวมกัน
ทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการแสวงหาความรู ในการ
ฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการทํางานดานงานบาน งานประดิษฐ เพื่อการดํารงชีวิต
โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย สุจริต มีวนิ ัย ใฝเรียนรูสะอาด ประณีต ประหยัด อยู
อยางพอเพียง รับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปนขั้นตอนเปนระบบ บรรลุเปาหมาย ปลอดภัย มีความคิด
สรางสรรค ใชทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม. 4-6 /1, ม. 4-6 /2, ม. 4-6 /3, ม. 4-6 /4, ม. 4-6 /5 , ม. 4-6 /6, ม. 4-6 /7
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานธุรกิจเพื่อการดํารงชีวิต ) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
เ วลา 20 ชั่วโมง1 0.5 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา ความรูเรื่องแนวทางสูอาชีพที่สนใจ หลักการเลือกและใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับอาชีพ
รูปแบบขององคกรธุรกิจ และการศึกษาแหลงภูมิปญญาทองถิ่น การประยุกตใชอาชีพในชีวิตประจําวัน
โดยการสํารวจ วิเคราะห อภิปราย และการเลือกอาชีพ ตามความถนัด ความสามารถ และความพรอม
ของตนเอง ตัดสินใจเลือกอาชีพ จัดหาแหลงทรัพยากร และแหลงเงินทุน ปฏิบัติงานอาชีพจําลองและบันทึก
ประเมินผลงาน ปรับปรุงแกไขปญหาการทํางาน เผยแพรและจําหนวยผลผลิตจากกิจกรรมอาชีพจํารอง
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความสามารถในการ ปฏิบัติงานอาชีพจําลอง เพื่อการดํารงชีวิต โดยมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค คือ ขยัน อดทน ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู สะอาด ประณีต ประหยัด อยูอยาง
พอเพียง รับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน ทํางานเปนขั้นตอนเปนระบบ บรรลุเปาหมาย ปลอดภัย มีความคิด
สรางสรรค ใชทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 , ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6 , ม.4-6/7
รวมทั้งหมด

7

ตัวชี้วัด
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คําอธิบายรายวิชา
ง30201 ขนมอบ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาขนมอบประเภทตาง ๆ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา มาตราชั่ง ตวง
ฝกชั่ง ตวง ผสมและประกอบขนมอบ ปฏิบัติงานทําขนมอบประเภท ตางๆ เชน คุกกี้ เคก พายและขนมปง
อยางงาย เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการ
ปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผล
โดยปฏิบัติงานทําขนมอบประเภท ตางๆ เชน คุกกี้ เคก พายและขนมปงอยางงาย เก็บรักษาและ
บรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบตั ิงาน ทําบัญชี
รายรับ – รายจาย และประเมินผล การจัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกนิสัยรักการทํางาน
โดยบูรณาการ สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี สาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาระที่ 4 การอาชีพ
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ
เห็นประโยชนและมีเจตคติทดี่ ีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการขั้นตอนกระบวนการทํางาน การจัดการ
สามารถทํางานประเมิน ปรับปรุง และพัฒนางานทําขนมอบ
2. มีความรู ทักษะ เจตคติที่ดีและประสบการณในงานอาชีพทําขนมอบ
3. เลือกใช ซอมแซม ดัดแปลงเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานขนมอบ
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานประกอบอาชีพทําขนมอบ
5. วางแผนอยางมีกลยุทธ เลือกและใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับงานการทําขนมอบ
6. มีความรู ทักษะ เจตคติที่ดีและประสบการณในงานเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการทําขนมอบ
7. มีความรู ทักษะ เจตคติที่ดีและประสบการณในการทําคุกกี้ เคก พายและขนมปงชนิดตาง ๆ
8. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคในการทําคุกกี้ เคกพายและขนมปงชนิดตาง ๆ
9. มีความรู ทักษะ เจตคติที่ดีและประสบการณในการคํานวณคาใชจาย กําหนดราคาในการจัดจําหนาย ทํา
บัญชี
รายรับ รายจายในการทําอาชีพขนมอบ
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10. เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
การทํางานอาชีพการทําขนมอบ
11. มีทักษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุมการแสวงหาความรูสามารถแกปญหาใน
การ
ทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติทดี่ ีตอการทํางานอาชีพทําขนมอบ
12. เขาใจ มีทักษะมีประสบการณมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทําขนมอบ
13. ออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผลิตภัณฑหรือวิธีการ ทดสอบปรับปรุงแกไข
ประเมินผลนําเสนอแนวคิดกระบวนการและผลงานอยางคุมคาถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็น
และผลงานของผูอื่นในงานอาชีพขนมอบ
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30202 ขนมไทย
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาขนมไทยประเภทตาง ๆ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา มาตราชั่ง ตวง
ฝกชั่ง ตวง ผสมและประกอบขนมไทย ปฏิบัติงานทําขนมไทยประเภท ตางๆ อยางงาย เก็บรักษาและบรรจุ
ภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ
– รายจาย และประเมินผล
โดยปฏิบัติงานทําขนมไทยประเภท ตางๆ อยางงาย เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม
คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และ
ประเมินผล การจัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกนิสัยรักการทํางาน โดยบูรณาการ สาระที่ 1
การดํารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาระที่ 4 การอาชีพ
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ
เห็นประโยชนและมีเจตคติทดี่ ีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการขั้นตอนกระบวนการทํางาน การจัดการสามารถ
ทํางานประเมิน ปรับปรุง และพัฒนางานทําขนมไทย
2. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานอาชีพทําขนมไทย
3. เลือกใช ซอมแซม ดัดแปลงเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานขนมไทย
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานประกอบอาชีพทําขนมไทย
5. วางแผนอยางมีกลยุทธ เลือกและใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับงานการทําขนมไทย
6. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการทําขนมไทย
7. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในทําขนมไทยประเภทตาง ๆ
8. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคในการทําขนมไทยชนิดตาง ๆ
9. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในการคํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาในการจัดจําหนาย ทําบัญชี
รายรับ รายจายในการทําอาชีพขนมไทย
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10. เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
การทํางานอาชีพการทําขนมไทยของผูอื่นในงานอาชีพขนมไทย
11. มีทักษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุมการ แสวงหาความรูสามารถแกปญหาใน
การทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอ การทํางานอาชีพทําขนมไทย
12. เขาใจ มีทกั ษะมีประสบการณมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทําขนมไทย
13. ออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผลิตภัณฑหรือวิธีการ ทดสอบปรับปรุงแกไประเมิน
ผลนําเสนอแนวคิดกระบวนการและผลงานอยางคุมคาถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นและผลงาน
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30203 อาหารจานเดียว
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2
จํานวนเวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาอาหารจานเดียว เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง
ตวง ผสมและประกอบอาหารจานเดียวปฏิบัติงานทํา อาหารจานเดียว เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม
คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และ
ประเมินผล
โดยปฏิบัติงานทําอาหารจานเดียว เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจา ย
กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานอาหารจานเดียว ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และ
ประเมินผล การจัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกนิสัยรักการทํางาน โดยบูรณาการ สาระที่ 1
การดํารงชีวิตและครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาระที่ 4 การอาชีพ
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ
เห็นประโยชนและมีเจตคติทดี่ ีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธกี ารใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการขั้นตอนกระบวนการทํางาน การจัดการสามารถ
ทํางานประเมิน ปรับปรุง และพัฒนางานทําอาหารจานเดียว
2. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานอาชีพทําอาหารจานเดียว
3. เลือกใช ซอมแซม ดัดแปลงเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานอาหารจานเดียว
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานประกอบอาชีพทําอาหารจานเดียว
5. วางแผนอยางมีกลยุทธ เลือกและใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับงานการทําอาหารจานเดียว
6. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการทําอาหารจานเดียว
7. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในทําอาหารจานเดียวประเภทตาง ๆ
8. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคในการทําอาหารจานเดียวชนิดตาง ๆ
9. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในการคํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาในการจัดจําหนาย ทําบัญชี
รายรับ รายจายในการทําอาชีพอาหารจานเดียว
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10. เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
การทํางานอาชีพการทําอาหารจานเดียว
11. มีทักษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุมการแสวงหาความรูสามารถแกปญหาใน
การทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอ การทํางานอาชีพทําอาหารจานเดียว
12. เขาใจ มีทกั ษะมีประสบการณมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทําอาหารจาน
เดียว
13. ออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผลิตภัณฑหรือวิธีการ ทดสอบปรับปรุงแกไข
ประเมินผลนําเสนอแนวคิดกระบวนการและผลงานอยางคุมคาถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นและ
ผลงานของผูอื่นในงานอาชีพอาหารจานเดียว
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30204 อาหารไทย
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่2
จํานวนเวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาอาหารไทย เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง
ผสมและประกอบอาหารไทยปฏิบัติงานทํา อาหารไทย เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณ
คาใชจาย กําหนดราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผล
โดยปฏิบัติงานทําอาหารไทย เก็บรักษาและบรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจา ย กําหนด
ราคาขายจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานอาหารไทย ทําบัญชีรายรับ – รายจาย และประเมินผล การ
จัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกนิสัยรักการทํางาน โดยบูรณาการ สาระที่ 1 การดํารงชีวติ และ
ครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาระที่ 4 การ
อาชีพ
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ
เห็นประโยชนและมีเจตคติทดี่ ีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการขั้นตอนกระบวนการทํางาน การจัดการสามารถ
ทํางานประเมิน ปรับปรุง และพัฒนางานทําขนมไทย
2. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานอาชีพทําขนมไทย
3. เลือกใช ซอมแซม ดัดแปลงเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานขนมไทย
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานประกอบอาชีพทําขนมไทย
5. วางแผนอยางมีกลยุทธ เลือกและใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับงานการทําขนมไทย
6. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการทําขนมไทย
7. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในทําขนมไทยประเภทตาง ๆ
8. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคในการทําขนมไทยชนิดตาง ๆ
9. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในการคํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาในการจัดจําหนาย ทําบัญชี
รายรับ รายจายในการทําอาชีพขนมไทย
10. เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
การทํางานอาชีพการทําขนมไทย
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11. มีทักษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุมการแสวงหาความรูสามารถแกปญหาใน
การทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางานอาชีพทําขนมไทย
12. เขาใจ มีทกั ษะมีประสบการณมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทําขนมไทย
13. ออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผลิตภัณฑหรือวิธีการ ทดสอบปรับปรุงแกไข
ประเมินผลนําเสนอแนวคิดกระบวนการและผลงานอยางคุมคาถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็น
และผลงานของผูอื่นในงานอาชีพขนมไทย
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30205 อาหารนานาชาติ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิชาอาหารนานาชาติ เปนรายวิชาสาระการเรียนรูเพิ่มเติม สาระที่ 4 การอาชีพ ที่มุงเนนใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริต ที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็นประโยชนและมีเจตคติที่ดี ตอการ
ประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริตมีคุณธรรม
สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบ ขยัน
ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางคุมคาและถูกวิธี
โดยผูเรียนจะตองศึกษาอาหารนานาชาติประเภทตาง ๆ เครื่องใช วัสดุอุปกรณ การใชและการเก็บรักษา
มาตราชั่ง ตวง ฝกชั่ง ตวง ผสมและประกอบอาหารนานาชาติ ปฏิบัติงานทําอาหารนานาชาติ เก็บรักษาและ
บรรจุภาชนะที่เหมาะสม คํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาขาย จัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชี
รายรับ – รายจาย และประเมินผล
ในการศึกษาและการทํางานผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนตามโครงการ การเรียนรูของกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนทํางานบนพื้นฐานของความรู ความเขาใจ ความหมาย
ความสําคัญ และประโยชน หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทํางานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใช
เทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝงนิสัยรักการทํางาน โดยบูรณาการสาระที่ 1 การดํารง ชีวิตและครอบครัว สาระที่
2 การออกแบบและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาระที่ 4 การอาชีพ
ผลการเรียนรู
1. เขาใจความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ วิธีการขั้นตอนกระบวนการทํางาน การจัดการสามารถ
ทํางานประเมิน ปรับปรุง และพัฒนางานทําอาหารนานาชาติ
2. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานอาชีพทําอาหารนานาชาติ
3. เลือกใช ซอมแซม ดัดแปลงเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการทํางานอาหารนานาชาติ
4. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคงานประกอบอาชีพทําอาหารนานาชาติ
5. วางแผนอยางมีกลยุทธ เลือกและใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรคและเหมาะสมกับงานการทําอาหารนานาชาติ
6. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุที่ใชในการทําอาหารนานาชาติ
7. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในทําอาหารนานาชาติประเภทตาง ๆ
8. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสรางสรรคในการทําอาหารนานาชาติชนิดตาง ๆ
9. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในการคํานวณคาใชจา ย กําหนดราคาในการจัดจําหนาย ทําบัญชี
รายรับ รายจายในการทําอาชีพอาหารนานาชาติ
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10. เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรมมีจิตสํานึกในการใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน
การ
ทํางานอาชีพการทําอาหารนานาชาติ
11. มีทักษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุมการแสวงหาความรูสามารถแกปญหา
ในการ ทํางาน รักการทํางาน และมีเจตคติที่ดีตอการทํางานอาชีพทําอาหารนานาชาติ
12. เขาใจ มีทกั ษะมีประสบการณมีคุณธรรม มีเจตคติที่ดีและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพทําอาหาร
นานาชาติ
13. ออกแบบและสรางวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผลิตภัณฑหรือวิธีการ ทดสอบปรับปรุงแกไข
ประเมินผลนําเสนอแนวคิดกระบวนการและผลงานอยางคุมคาถูกวิธี ปลอดภัย ยอมรับความคิดเห็นและ
ผลงานของผูอื่นในงานอาชีพอาหารนานาชาติ
รวมทั้งหมด 13 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30206 งานดอกไมประดิษฐ
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1
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 วิธีการและกระบวนการประดิษฐดอกไม
2. สรางผลงานอยางมีความคิด 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
ง30207 งานแกะสลักและตกแตงอาหาร
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 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 วิธีการและกระบวนการแกะสลักและตกแตงอาหาร
2. สรางผลงานแกะสลักและตกแตงอาหารอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางานและ
สรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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คําอธิบายรายวิชา
ง30208 งานประดิษฐดอกไมสด
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการรอย มาลัย แบตางๆขายแบบตางๆ การเลือกดอกไม
ใบไม และวัสดุตกแตง วิธีการรอยมาลัยดอกไมสดแบบตางๆ การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณการบรรจุ
สําหรับจําหนาย
โดยปฏิบัติงานเตรียมวัสดุอุปกรณ รอยมาลัยแบบตางๆ เชน มาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยสองชาย
มาลัยตุม อุบะการประกอบมาลัย การรอยตาขายแบบตางๆ การจัดจําหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทําบัญชี
รายรับ-รายจาย ละประเมินผล
เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจและทํางานอยางมีคุณภาพ เห็น
ประโยชนและมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพสุจริต รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มี
คุณธรรม สามารถคิดออกแบบสรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธกี ารใหมในการทํางาน ทํางานดวยความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดออม มุงมั่น อดทน ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
อยางคุมคาและถูกวิธี
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการประดิษฐดอกไมสด
2. สรางผลงานอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางานและ
สรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30209 การจัดสวนถาด
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ จัดสวนถาดเพื่อการดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการอาชีพ
ฝกปฏิบัติงานการจัดสวนถาด ประยุกต ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนางานเปนพื้นฐานการอาชีพ มีรายไดระหวาง
เรียนจากการจําหนายชิ้นงาน โดยใชทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบอาชีพไดแกทักษะกระบวนการ
ทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหาความรู และ ทักษะการจัดการใน
การฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการจัดสวนถาด เพื่อดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานการอาชีพโดย
การการสรางรายไดระหวางเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความซื่อสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด
ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือ
ตนเอง ทํางานบรรลุเปาหมาย ทํางานถูกวิธี ทํางานเปนขั้นตอน ทํางานมีระบบ มีความคิดสรางสรรค มี
ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการ กระบวนการในการจัดสวนถาด
2. สรางผลงานอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. ประยุกต ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาชิ้นงานเปนพื้นฐานสูการมีรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30210 การปลูกไมดอกประดับ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมงจํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญและประโยชนของไมดอกประดับที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
ประเภทไมดอกประดับ สภาพดินฟาอากาศ พันธุ และการขยายพันธุ การเตรียมดินอุปกรณที่ใชในการปลูก การ
ปลูก การปฏิบตั ิดูแลรักษาในแปลงปลูก ในภาชนะปลูก การปองกันโรคแมลง การกําจัดศัตรูพืช เพื่อการ
ดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการอาชีพ
ฝกปฏิบัติงานการปลูกไมดอกประดับในแปลงปลูก และ ในภาชนะปลูกโดยเลือกปกลูกไมดอกประดับ
อยางนอยสามชนิด ประยุกต ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนางานเปนพื้นฐานการอาชีพ มีรายไดระหวางเรียนจาก
การจําหนายชิ้นงาน โดยใชทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบอาชีพไดแกทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะ
กระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหาความรู และ ทักษะการจัดการในการฝก
ปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการปลูกไมดอกประดับในแปลงปลูก และ
ในภาชนะปลูก เพื่อดํารงชีวิต และเปนพื้นฐานการอาชีพโดยการการสรางรายไดระหวางเรียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความซื่อสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา
รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือตนเอง ทํางานบรรลุเปาหมาย
ทํางานถูกวิธี ทํางานเปนขั้นตอน ทํางานมีระบบ มีความคิดสรางสรรค มีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการและกระบวนการปลูกปฏิบัติดูแลรักษาไมดอกประดับ
2. ปลูกปฏิบัติรักษาไมดอกประดับไดถูกตองตามหลักการวิธีการและกระบวนการปลูกไมดอกประดับ
3. พัฒนาชิ้นงานโดยใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมเพื่อสรางแนวคิดใหมๆในการทํางานและ
สรางรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน ทักษะการทํางานรวมกัน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง 30211 การจัดสวนแกว
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ กระบวนการ จัดสวนแกวเพื่อการดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานในการอาชีพ
ฝกปฏิบัติงานการจัดสวนแกว ประยุกต ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนางานเปนพื้นฐานการอาชีพ มีรายได
ระหวางเรียนจากการจําหนายชิ้นงาน โดยใชทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการประกอบอาชีพไดแกทักษะ
กระบวนการทํางาน ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน ทักษะแสวงหาความรู และ ทักษะ
การจัดการในการฝกปฏิบัติงาน
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความสามารถในการจัดสวนแกว เพื่อดํารงชีวิตและเปนพื้นฐานการอาชีพโดย
การการสรางรายไดระหวางเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ มีความซื่อสัตย เสียสละ ยุติธรรม ประหยัด
ขยัน อดทน รับผิดชอบ ตรงเวลา รอบคอบ ปลอดภัย คุมคา ยั่งยืน สะอาด ประณีต มีเหตุผล มีมารยาท ชวยเหลือ
ตนเอง ทํางานบรรลุเปาหมาย ทํางานถูกวิธี ทํางานเปนขั้นตอน ทํางานมีระบบ มีความคิดสรางสรรค มี
ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดลอม
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการ กระบวนการในการจัดสวนแกว
2. สรางผลงานอยางมีความคิด สรางสรรค มีทักษะการทํางานรวมกัน
3. ประยุกต ปรับเปลี่ยนแนวคิด พัฒนาชิ้นงานเปนพื้นฐานสูการมีรายไดระหวางเรียน
4. มีทักษะการจัดการในการทํางาน
5. มีทักษะกระบวนการแกปญหาในการทํางาน
6. มีทักษะในการแสวงหาความรู
7.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
8. ใชพลังงาน ทรัพยากรในการทํางานอยางคุมคาและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30212 หลักการขายเบื้องตน
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1
เวลา 40 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการขาย ประเภท และลักษณะของการขาย จรรยาบรรณ โอกาสและ
ความกาวหนาของพนักงานขาย ความรูเกี่ยวกับตนเอง ผลิตภัณฑ กิจกรรม ลูกคาและคูแขง การลงบัญชี
ปฏิบัติงาน จําหนายผลผลิตและสินคาในโรงเรียนหรือชุมชนในทองถิ่นและการลงบัญชีเพื่อการ
ดํารงชีวิตและพื้นฐานการอาชีพ
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการขายเบื้องตน และสามารถนําประยุกตใชในการจําหนาย
ผลิตภัณฑและสินคาในโรงเรียนหรือขายตามชุมชนและการลงบัญชี โดยมีความมุงมัน่ ในการทํางาน มีความ
ซื่อสัตยสุจริตมี จรรยาบรรณในอาชีพ มิวินัยในการทํางาน มีเจตคติทดี่ ีตออาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ วิธีการ กระบวนการขาย โอกาสและความกาวหนาของพนักงานขายสินคาพนักงานขาย
ความรูเกี่ยวกับตนเองผลิตภัณฑ กิจกรรม ลูกคาและคูแขงบันทึกบัญชี
2. มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานอาชีพ ในการทําระเบียนการเงิน
3. นักเรียนสามารถทําบัญชีไดถูกตองตามหลักการทําบัญชี
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติการขายได
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30213 ระเบียนการเงิน
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระเบียนการเงิน การทํางบประมาณ บันทึกระบบบัญชี ขั้นตอนการ
บัญชี การบันทึกเงินสด การทําบัญชีรายได-รายจาย การทํางบรายรับ - รายจาย
ปฏิบัติงาน การทํางบประมาณ บันทึกระบบบัญชี ขั้นตอนการบัญชี การบันทึกเงินสด การทําบัญชี
รายได – รายจาย การทํางบรายได-รายจาย
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจและมีทักษะเกี่ยวกับการบันทึกระเบียนการเงิน การทํางบประมาณ
บันทึกระบบบัญชี ขั้นตอนการบัญชี การบันทึกเงินสด การทําบัญชีรายได-รายจาย การทํางบรายรับ รายจายและสามารถปฏิบัติงานระเบียนการเงิน ดวยความมุงมั่น มีวินัยในการทํางาน มีเจตคติที่ดีตออาชีพ
ผลการเรียนรู
1. อธิบายหลักการ กระบวนการเกี่ยวกับระเบียนการเงิน การทํางบประมาณ บันทึกระบบบัญชี ขั้นตอนการ
บันทึกบัญชี การบันทึกเงินสด การทําบัญชีราย การทํางบรายได -รายจาย
2.มีความรู ทักษะ เจตคติทดี่ ีและประสบการณในงานอาชีพ ในการทําระเบียนการเงิน
3. มีความรู ทักษะ มีความมุง มั่นในการทํางานและตออาชีพ มีวินัยในการทํางาน มีเจตคติที่ดี
4. นักเรียนปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานเบียนการเงินไดอยางถูกตอง
5. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานการลงบัญชีไดถูกตอง
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียรู
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คําอธิบายรายวิชา
รหัส ง30201 การสรางภาพเคลื่อนไหว
กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
เวลา 40 ชั่วโมง
จํานวน 1 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาการใชโปรแกรมสําหรับงานกราฟกแตละประเภท รูจักแถบเครื่องมือ ออปชั่นและพาเล็ตตาง ๆ ที่
สําคัญ การใชงานพื้นฐานของโปรแกรม การนําภาพกราฟก เสียง และวิดีโอมาใช การสราง Selection การใชเล
เยอร การใช Mask การปรับรูปทรง การใชสี การวาดภาพ สรางตัวอักษรและขอความ การปรับแตงสีและแสงเงา
ของรูปภาพ การจัดการวัตถุ การสราง Symbol การสรางภาพเคลื่อนไหว Animation และ การนําเสนอสื่อ
มัลติมีเดีย
เพื่อนักเรียนมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการสรางภาพ และสรางแนวคิดเกี่ยวกับงาน
มัลติมีเดีย และการนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอรอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ องคประกอบของ Flash CS3 ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ หลักการทํางานของ Flash ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ นามสกุลของ Flash ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถแกไขชิ้นงานบนเวที(Work space)ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถวาดรูปทรงตามที่กาํ หนดไดถูกตอง
นักเรียนสามารถปรับแตงตัวอักษรไดถูกตอง
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ลักษณะของการ Selection ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถระบายสีไดถูกตอง
นักเรียนสามารถแกไขสีพื้นและสีเสนตามที่กําหนดไดถูกตอง
นักเรียนสามารถจัดเรียงวัตถุไดถูกตอง
นักเรียนสามารถจัดกลุมและแยกกลุมไดถูกตอง
นักเรียนสามารถเปลี่ยนวัตถุเปน Symbol ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถสราง Symbol ประเภทที่กาํ หนดไดถูกตอง
นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของ Animation ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถใชงาน Layer ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถแกไขวัตถุที่อยูใน Scene ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถสรางการเคลื่อนไหวแบบตาง ๆ ไดถูกตอง
นักเรียนสามารถใสเสียงประกอบฉากไดถูกตอง
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19
20
21
22

นักเรียนสามารถใสภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบฉากไดถูกตอง
นักเรียนสามารถเขียนคําสั่ง( Action script) ที่กําหนดใหไดถูกตอง
นักเรียนสามารถทําการ Export Movie และ Export Image ไดถูกตอง
เพื่อใหนักเรียนเห็นคุณคาของ คอมพิวเตอร (การสรางงานแบบมัลติมีเดีย (Flash)

รวมทั้งหมด 22 ผลการเรียรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30242 การเขียนโปรแกรม 1
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความ
เปนมาของภาษาคอมพิวเตอร โครงสรางภาษาคอมพิวเตอร ลักษณะเดนและดอยของภาษาคอมพิวเตอร ประเภท
ขอมูล องคประกอบของคําสั่ง การคํานวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทํางานของโอเปอเรชันคํานวณ คําสั่ง
ตางๆ ในภาษาคอมพิวเตอร ฟงกชันเบื้องตน การเขียนโปรแกรมงานตางๆ โดยใชคําสั่งและฟงกชันเบื้องตน
ในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
ปฏิบตั ิการ วิเคราะหโจทยปญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมดวยคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร
เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการวิเคราะหโจทยปญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและ
เขียนโปรแกรมใชงานรวมทัง้ สามารถนําไปประยุกตใชงานได
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

สามารถออกแบบโปรแกรมโดยเขียนเปนขั้นตอนวิธีและผังงานได
บอกพัฒนาการของภาษาซีและอธิบายการใชงานเมนูหนาตางของโปรแกรมเทอรเบอรซีได
เขียนโปรแกรมแสดงขอความดวยฟงกชัน printf() ได
เขียนโปรแกรมแบบลําดับโดยใชขอมูล ตัวแปร และตัวกระทําไดถูกตอง เหมาะสมกับการทํางาน
เขียนโปรแกรมแบบลําดับและรับขอมูลโดยใชฟงกชัน scanf() ได
เขียนโปรแกรมแบบเลือกสองทางโดยใชคําสั่ง if…else… ได
เขียนโปรแกรมแบบเลือกหลายทางโดยใชคําสั่ง switch ได
เขียนโปรแกรมแบบเลือกโดยใชตัวเชื่อมความสัมพันธ and or not ได
เขียนโปรแกรมแบบแบบวนซ้ําโดยใชคําสั่ง for ได
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําโดยใชคําสั่ง while ได
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําโดยใชคําสั่ง do...while ได
เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ําซอนโดยใชคําสั่ง for while หรือ do...while ได 

รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30243 การเขียนโปรแกรม 2
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาและทบทวนความรูเรื่องขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง
โครงสรางขอมูล แฟมขอมูล ขั้นตอนวิธี ตัวแปร คําสั่งจัดการตัวแปร คําสั่งจัดการแฟมขอมูล ฟงกชั่น โปรแกรม
ยอย กราฟก
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมโดยใชคําสั่งจัดการตัวแปร คําสั่งจัดการแฟมขอมูล ฟงกชันตาง ๆ เขียน
โปรแกรมที่มีโปรแกรมยอย เขียนโปรแกรมกราฟก เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตกับงานดานตาง ๆ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและมีทักษะขัน้ สูง สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อ
ใชงานตาง ๆ ได
ผลการเรียนรู
1. เขาใจหนาทีแ่ ละสวนประกอบของหนาตางเดลไฟ
2. สามารถสรางโครงงงานและจัดเก็บแฟมได
3. กําหนดคอมโพเนนทในฟอรม
4. กําหนดคุณสมบัติของคอมโพเนนท
5. สรางความสัมพันธระหวางคอมโพเนนท
6. เขียนโปรแกรมพื้นฐาน
7.ประกาศคาตัวแปรในโปรกรม
8. กําหนดชนิดของขอมูลในโปรแกรม
9. ใชตัวดําเนินการทางคณิตศาสตรในการเขียนโปรแกรม
10. เขียนคําสั่งในการแสดงผลขอมูลที่ไดจากการคํานวณ
11. คอมไพลโปรแกรมเปน Execute Program
รวมทั้งหมด 11 ผลการเรียรู

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

395

คําอธิบายรายวิชา
ง30244 ตัดตอวีดีโอ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายวิชาการสราง VCD เปนวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีจุดประสงคเพื่อปลูกฝงทักษะและนิสัย
รักการทํางานและการจัดการอยางเปนระบบโดยใชกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อใหมีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค โดยผูเรียนตองศึกษาและไดรับการฝกฝนจากเนื้อหาดังนี้
เขาใจหลักการตัดตอภาพยนตรในขั้นตน สามารถจัดทํา workshop สําหรับการตัดตอภาพยนตรอยาง
งายได, ใช Transition และ Effect ประกอบในการตัดตอภาพยนตร รวมถึงการตั้งคาความเคลื่อนไหวของภาพ,
ทําเทคนิคพิเศษ และ ไตเติ้ลใหกับภาพยนตรรวมกับโปรแกรม Photoshop เรียนรูการนําเสนอผลงาน การทํา
Mastering และผลิตผลงานภาพยนตรในรูปแบบตางๆ สรางงานตัดตอ VCD และ DVD อยางงายเพื่อเก็บไวดู
หรือสรางเปนอาชีพได
เพื่อใหผูเรียนทํางานบนพื้นฐานของความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนวิธีการ และ
ขั้นตอนการทํางาน ที่รับผิดชอบ การจัดการและการใชเทคโนโลยีตลอดจนการปลูกฝงนิสัยรักการทํางานและ
ปฏิบัติไดดวยตนเอง
รอ
ผลการเรียนรู
๑.นักเรียนสามารถอธิบายถึงความแตกตางของวิดิโอประเภทตางๆ ได
๒.นักเรียนสามารถอธิบาย หลักการ พื้นฐานของการตัดตอวิดิโอได
๒. นักเรียนสามารถใชเครื่องมือตางๆในโปรแกรมตัดตอวิดิโอได
๔.นักเรียนสามารถลําดับภาพและเสียงรวมถึงใชเ Transition และ Effect กับงานวีดีโอทั้งภาพ
และเสียงได
๕. นักเรียนสามารถสรางงานวิดิโอในรูปแบบที่กําหนดได
๖.นักเรียนสามารถสรางงานวิดโิ อของตนเองอยางมีจินตนาการ และสรางสรรค และสามารถ
ใชนําเสนอไดจริง ได
รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30245 การสรางเว็บไซต
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอรที่ใชงานระบบอินเทอรเน็ต องคประกอบของเว็บไซต คําสั่งเบื้องตน
ของการสรางเว็บไซต การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการสรางเว็บไซตเบื้องตน สามารถสรางเว็บไซต ที่มี
ตัวอักษรลักษณะตาง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟกตาง ๆ การเชื่อมโยงแบบตาง ๆ การออกแบบเว็บไซต
เบื้องตน การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสําเร็จรูป การแกไขรหัสของเว็บเพจ การทดสอบ
การทํางานของเว็บไซต การอัปโหลดเว็บไซต
เพื่อใหมีความรูความเขาใจและทักษะเบื้องตนในการสรางเว็บไซตโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และคําสั่ง
พื้ น ฐ า น ข อ ง ก า ร ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต โ ด ย ไ ม ใ ช โ ป ร แ ก ร ม สํ า เ ร็ จ รู ป สํ า ห รั บ ก า ร ส ร า ง เ ว็ บ ไ ซ ต
ปฏิบัติและประยุกตใชคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการสรางสรรคผลงานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเกิดเจตคติที่ดีตอการใชคอมพิวเตอรในทางสรางสรรคได
ผลการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

บอกความหมายของเว็บไซต เว็บเพจ โฮมเพจ และเว็บเบราเซอรได
ออกแบบสวนประกอบของเว็บเพจตามที่กําหนดได
อธิบายความหมายและโครงสรางไวยากรณของการเขียนเว็บเพจ
บอกคําสั่งภาษา HTML ตางๆ ที่กําหนดใหได
ประยุกตใชคําสั่งภาษา HTML และ Java Script สรางเว็บเพจได
อธิบายการใชงานเบื้องตนของโปรแกรม Dreamweaver ได
ประยุกตใชทักษะกระบวนการจัดและตกแตงขอความได
ประยุกตใชทักษะกระบวนการจัดการรูปภาพได
ประยุกตใชทักษะกระบวนการสรางตารางได
ประยุกตใชทักษะกระบวนการสรางจุดเชือ่ มโยงได
ประยุกตใชทักษะกระบวนการสรางเฟรมได
ประยุกตใชทักษะกระบวนการสรางแบบฟอรมได
ประยุกตใชมัลติมีเดียในเว็บเพจได
อธิบายการใชงานเบื้องตนของโปรแกรม Adobe Photoshop ได
อธิบายหลักการทํางานของเลเยอรได
บอกคําสั่งการปรับแตงภาพดวย Filter ที่กําหนดได
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17.
18.
19.
20.

ใชโปรแกรมAdobe Photoshop ออกแบบเว็บไซตได
ประยุกตใชเครื่องมือที่กําหนดใหสําหรับปรับแตงภาพหรือขอความได
ใชทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายในการสื่อสารขอมูลได
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน ทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

รวมทั้งหมด 20 ผลการเรียรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30246 การนําเสนองานดวยสื่อมัลติมีเดีย
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา SwishMax เกี่ยวกับแนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสาร
โดยใชสื่อมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง การประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว มาประกอบกันหรือการ หรือการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูลมัลติมีเดีย และใหมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการสรางสื่อ
มัลติมีเดีย
เพื่อใหนักเรียนทํางานบนพื้นฐานของความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน
วิธีการ และขัน้ ตอนการทํางานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดจนฝกใหนักเรียนมีวินัย ใฝ
เรียนรู มีความมุงมั่นในการทํางาน กระบวนการแกปญหา เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ความคิดสรางสรรคใน
การสรางงานของนักเรียน ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ ใชทรัพยากรอยางคุมคา
ผลการเรียนรู
1. สามารถติดตั้งและเรียกใชโปรแกรม SwishMax ได
2. บอกสวนประกอบของโปรแกรม SwishMax ได
3. สรางไฟลนําเสนอได
4. สรางไฟล Title และ Menu ได
5. สรางไฟลเชื่อมโยงได
6. ทดสอบไฟลได
7. สามารถนําไฟลไปประยุกตใชรวมกับโปรแกรมอื่นได
8. สามารถสรางงานประยุกตจากโปรแกรม อยางมีจิตสํานึก และรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
9. มีจติ สํานึกและจริยธรรมในการนําเสนอขอมูล นําเสนอผลงาน และประเมินผลงานที่สรางไดอยาง
สรางสรรค
10. สามารถออกแบบ สรางผลงาน และเผยแพรผลงานที่สรางขึ้นได
รวมทั้งหมด 10 ผลการเรียรู
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คําอธิบายรายวิชา
ง30247 การออกแบบผลิตภัณฑ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษาโปรแกรม Pro/DESKTOP ในการออกแบบและการสรางงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรม
Pro/DESKTOP นี้งายตอการใชงาน และมีความเหมาะสมตอการเรียนรูของนักเรียน
โดยฝกปฏิบัติการออกแบบโครงรางชิ้นงาน การทํารูปทรง 3 มิติ การออกแบบทางดานวิศวกรรม
สถาปตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑตางๆ ออกแบบชิ้นงานเอนิเมชั่นตามความคิดของผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนทํางานบนพื้นฐานของความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน วิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดการปลูกฝงนิสัยรักทํางานและปฏิบัติ
ไดดวยตนเองเพื่อนําไปพัฒนาและประยุกตใชงานการสรางผลิตภัณฑที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของนักเรียน
เอง
ผลการเรียนรู
๑.นักเรียนสามารถบอกคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรม Pro/Desktop ได
๒.นักเรียนสามารถบอกสวนประกอบของโปรแกรม ได Pro/Desktop ได
๓. นักเรียนสามารถใชเครื่องมือตางๆสรางงานการออกแบบชิ้นงานได
๔.นักเรียนสามารถสรางชิ้นงานตามแบบที่กําหนดได
๕. นักเรียนสามารถออกแบบและสรางชิ้นงานของตนเองไดอยางสรางสรรค ดวยความรับผิดชอบ ขยัน
ซื่อสัตย อดทน ตรงตอเวลาและมีวินัย
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียรู

หลักสูตร กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

400

คําอธิบายรายวิชา
ง30246 โครงงานคอมพิวเตอร
กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เวลา 80 ชั่วโมง จํานวน 2.0 หนวยกิต
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศึกษา Captivateซึ่งเปนโปรแกรมที่ชวยใหการสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ interactive
multimedia ที่ถือวา สรางสรรคงานที่งาย รวดเร็วและสะดวกอีกโปรแกรมหนึ่ง จากคาย macromedia มาสู
Adobe ทําให Captivate เปน อีกโปรแกรมที่มีการนํามาใชกันอยางกวางขวางแพรหลายมากที่สุด ดวย
คุณลักษณะมาตรฐานไฟลในรูปแบบ Flash (SWF)
โดยโปรแกรมสามารถเลนไดดวยตนเอง ขนาดไฟลที่เล็ก รองรับไฟลมัลติมีเดียทําให Adobe Captivate
เปนโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับการใชงานดาน e-learning หรือ การเรียน การสอน Online ไดอยางดี
เพื่อใหผูเรียนทํางานบนพื้นฐานของความเขาใจ ความหมาย ความสําคัญและประโยชน วิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานที่รับผิดชอบ การจัดการและการใชเทคโนโลยี ตลอดการปลูกฝงนิสัยรักทํางานและปฏิบัติ
ไดดวยตนเองเพื่อนําไปพัฒนาและประยุกตใชงานการสรางผลิตภัณฑที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของนักเรียน
เอง
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. นักเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเบื้องตน และบอกประโยชนของงานนําเสนอได
2. มีความรูความเขาใจการสรางงานจากโปรแกรม Macromedia Captivate สามารถสรางตัวอักษรแทรกรูปภาพ
แทรกตัวอักษร Animation แทรกสไลด ซอนภาพ ซอนตัวอักษร เปลี่ยนพื้นหลัง สรางขอสอบเชื่อมโยง บันทึก
งาน สรางรหัสผาน แปลงไฟล ไดถูกตอง ตามความเหมาะสม
3. นักเรียนสรางงานประยุกตจากโปรแกรม Macromedia Captivate อยางมีจิตสํานึก และรับผิดชอบมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค และมีจินตนาการ
4. มีจิตสํานึกและจริยธรรมในการนําเสนอขอมูล นําเสนอผลงาน และประเมินผลงานที่สรางไดอยางสรางสรรค
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียรู

