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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการงานอาชีพ    รหัสวิชา  ง11101                  รายวิชา การงานอาชีพ                                                               

ช้ันประถมศึกษาปDท่ี 1                    เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาเรียนรู1การทำงานเพ่ือช:วยเหลือตนเอง  การใช1วัสดุ อุปกรณF  และเคร่ืองมือง:าย ๆ  ในการ 

ทำงานอย:างปลอดภัย  การทำงานด1วยความกระตือรือร1น และตรงเวลา เปMนลักษณะนิสัยในการทำงาน  

 ปฏิบัติตามข้ันตอน อย:างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม โดยใช1กระบวนการทำงาน  

เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ  มีทักษะในการทำงาน  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู1กับผู1อ่ืน     

 เห็นคุณค:าของการนำความรู1ไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวัน  เพ่ือช:วยเหลือตนเอง การดำรงชีวิตและ

ครอบครัว มีความกระตือรือร1น และใช1ทรัพยากรอย:างรู1คุณค:า 

  

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.1/1 , ป.1/2 , ป.1/3 

รวมท้ังหมด  3  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการงานอาชีพ    รหัสวิชา  ง12101                  รายวิชา การงานอาชีพ                                                               

ช้ันประถมศึกษาปDท่ี 2                    เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

ศึกษาเรียนรู1  การทำงานเพ่ือช:วยเหลือตนเองและครอบครัว  เลือกใช1แลเก็บรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช1

ในการทำงาน ใช1วัสดุ อุปกรณF  เคร่ืองมือ  อย:างประหยัด  ปลอดภัย  และเหมาะสมกับงาน  การทำของเล:น

ของใช1  ในชีวิตประจำวันอย:างเปMนข้ันตอน  ประโยชนFของส่ิงของเคร่ืองใช1ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดริเร่ิม

สร1างสรรคFในการทำงาน    

ใช1กระบวนการทำงานจนสำเร็จ  เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ  มีทักษะในการทำงาน  การส่ือสารส่ิง

ท่ีเรียนรู1 

เห็นคุณค:าของการนำความรู1ไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวัน  มีลักษณะนิสัยในการทำงาน  ในด1าน

ความประหยัด   ปลอดภัย  ความกระตือรือร1นและตรงต:อเวลา   และใช1ทรัพยากรอย:างรู1คุณค:า 

  

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 

ง 2.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 

รวมท้ังหมด   4 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการงานอาชีพ     รหัสวิชา  ง13101                  รายวิชา การงานอาชีพ                                                               

ช้ันประถมศึกษาปDท่ี 3                  เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

อธิบายวิธีการและประโยชนFของการทำงานเพ่ือช:วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  บอกวิธีการ

ดูแลรักษาอุปกรณFเทคโนโลยีสารสนเทศ  การค1นหาข1อมูล  และนำเสนอข1อมูลในลักษณะต:าง ๆ  ตาม

กระบวนการ 

ใช1วัสดุอุปกรณF  เคร่ืองมือ  สร1างของเล:น  ของใช1ในชีวิตประจำวัน  โดยกำหนดป_ญหาหรือ    ความ

ต1องการ  รวบรวมข1อมูล  โดยถ:ายทอดความคิดอย:างสร1างสรรคF  ก:อนลงมือสร1างและประเมินผล    ทำงาน

อย:างเปMนข้ันตอนตามกระบวนการทำงาน 

มีการจัดการส่ิงของเค ร่ืองใช1ด1 วยการนำกลับมาใช1 ซ้ำ  ด1 วยความสะอาด  รอบคอบและ

อนุรักษF   ส่ิงแวดล1อม 

  

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

ง 2.1  ป.3/1 , ป.3/2 , ป.3/3 

ง 3.1  ป.3/1 , ป.3/2 

  

รวมท้ังหมด  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการงานอาชีพ    รหัสวิชา  ง14101                  รายวิชา การงานอาชีพ                                                               

ช้ันประถมศึกษาปDท่ี 4                  เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

    ศึกษาเรียนรู1  การทำงานท่ีเปMนประโยชนFต:อการดำรงชีวิต สามารถวางแผนเตรียมงาน ตามลำดับอย:าง

เปMนข้ันตอนตามกระบวนการทำงานอย:างปลอดภัย มีมารยาทในการทำงาน 

 ใช1อุปกรณFอย:างปะหยัด คุ1มค:า   มีความคิดสร1างสรรคFงานประดิษฐFจากเศษวัสดุ ตะหนักถึงความสำคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล1อม ความหมายและความสำคัญของอาชีพ  

  เห็นคุณค:าของการนำความรู1ไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวัน  มีมารยาทในการทำงาน  มีลักษณะ

นิสัยในการทำงาน  ในด1านความประหยัด   คุ1มค:า  ปลอดภัย  ความกระตือรือร1น  ตรงต:อเวลา ความสะอาด  

รอบคอบ     รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยF  อนุรักษFส่ิงแวดล1อม  และใช1ทรัพยากรอย:างรู1คุณค:า 

  

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4 

ง 2.1  ป.4/1 , ป.4/2 , ป.4/3 , ป.4/4, ป.4/5 

ง 3.1  ป.4/1 

  

รวมท้ังหมด  10  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการงานอาชีพ    รหัสวิชา  ง15101                  รายวิชา การงานอาชีพ                                                               

ช้ันประถมศึกษาปDท่ี 5                  เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

   ศึกษา  เรียนรู1   การปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน  การใช1ทักษะการจัดการในการทำงาน

อย:างเปMนระบบ  มีความคิดสร1างสรรคF  การปฏิบัติตนอย:างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  

การใช1พลังงานและทรัพยากรอย:างประหยัด  คุ1มค:า  การสร1างส่ิงของ  เคร่ืองใช1 ตามลำดับข้ันตอนการทำงาน

ท่ีดี  มีความปลอดภัย  มีความคิดริเร่ิมสร1างสรรคFในการทำงาน  การจัดการส่ิงของเคร่ืองใช1ด1วยการแปรรูป  

แล1วนำกลับมาใช1ใหม:    

 การสำรวจข1อมูลเก่ียวกับอาชีพต:าง ๆ  และความแตกต:างของอาชีพ โดยใช1ทักษะกระบวนการ

ทำงาน   ทักษะการจัดการ   ทักษะการทำงานร:วมกัน   ทักษะการแสวงหาความรู1  เพ่ือให1 เกิดความรู1ความ

เข1าใจ  มีทักษะการทำงาน  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู1  

    เห็นคุณค:าของการนำความรู1ไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวัน   มีมารยาทในการทำงาน   มีนิสัย      

การทำงานท่ีดี   ในด1านความประหยัด   คุ1มค:า  ปลอดภัย  ความสะอาด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  

รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยF   ความกระตือรือร1น  ตรงต:อเวลา  อนุรักษFส่ิงแวดล1อม และใช1ทรัพยากรอย:างรู1คุณค:า 

  

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 

ง 2.1  ป.5/1 , ป.5/2 , ป.5/3 , ป.5/4 , ป.5/5 

ง 3.1  ป.5/1 , ป.5/2 

รวมท้ังหมด  11  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

กลุ5มสาระการงานอาชีพ    รหัสวิชา  ง16101                  รายวิชา การงานอาชีพ  

ช้ันประถมศึกษาปDท่ี 6                  เวลา  40  ช่ัวโมง                  จำนวน 1 หน5วยกิต 

 

    ศึกษา  เรียนรู1  กระบวนการแก1ป_ญหา  การปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงาน  ปรับปรุงการ

ทำงาน แต:ละข้ันตอน  การใช1ทักษะการจัดการในการทำงานและการทำงานร:วมกับผู1อ่ืน   การปฏิบัติตนอย:าง

มีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู1อ่ืน   การใช1พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย:างประหยัด  คุ1มค:า   

การนำความรู1และทักษะการสร1างช้ินงานไปประยุกตFในการสร1างส่ิงของเคร่ืองใช1ตาม กระบวนการทำงานอย:าง

ปลอดภัย   ส:วนประกอบของเทคโนโลยี  การใช1คอมพิวเตอรFในการสืบค1นข1อมูล  เก็บรักษาข1อมูลท่ีเปMน

ประโยชนF  ในรูปแบบต:าง ๆ  นำเสนอข1อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยเลือกใช1ซอฟตFแวรFประยุกตF  การใช1

คอมพิวเตอรFช:วยสร1างช้ินงานตามจินตนาการหรืองานท่ีทำในชีวิตประจำวันอย:างสร1างสรรคF  การสำรวจตนเอง

เพ่ือวางแผนในการเลือกอาชีพ  ตลอดจนความรู1ความสามารถและคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับอาชีพท่ีสนใจ  

       โดยใช1ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก1ป_ญหา  ทักษะการ

ทำงานร:วมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู1  เพ่ือให1เกิดความรู1ความเข1าใจ  มีทักษะในการทำงาน ส่ือสารส่ิงท่ี

เรียนรู1 

      เห็นคุณค:าของการนำความรู1ไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวัน   มีมารยาทในการทำงาน  มีนิสัย      

การทำงานท่ีดี  ในด1านความประหยัด   คุ1มค:า  ปลอดภัย  ความสะอาด  รอบคอบ  ประณีต  ขยัน  อดทน  

รับผิดชอบ  ซ่ือสัตยF   ความกระตือรือร1น  ตรงต:อเวลา  และอนุรักษFส่ิงแวดล1อม 

  

ตัวช้ีวัด 

ง 1.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 

ง 2.1  ป.6/1 , ป.6/2 , ป.6/3 

ง 3.1  ป.6/1 , ป.6/2 

  

รวมท้ังหมด  8  ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา      ง 21101               วิชา  การงานอาชีพ  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต      เวลา   20     ช่ัวโมง 

....................................................................................................................................................... 

ศึกษา  วิเคราะหFข้ันตอนการทำงานในเร่ืองการใช1อุปกรณFอำนวยความสะดวกในการทำงานบ1าน   การจัด

ตกแต:งห1อง  การเตรียม ประกอบ จัดตกแต:งและบริการอาหาร   การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      การ

ประดิษฐFของใช1ของตกแต:งจากวัสดุในท1องถ่ิน       การจัดสวนในภาชนะ   การซ:อมแซมอุปกรณFเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช1    และแนวทางในการประกอบอาชีพ                               

 โดยการวิเคราะหFวางแผนข้ันตอนการทำงาน  การใช1กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุ:ม 

กระบวนการแก1ป_ญหา  แสวงหาความรู1  และการจัดการ 

 เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1  มีทักษะในการปฏิบัติงาน  มีความเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ค:านิยมท่ีเหมาะสม  มีเจตคติท่ีดีต:อการประกอบอาชีพ   มีจิตสำนึกในการใช1ทรัพยากรอย:างประหยัดเห็น

คุณค:าและนำความรู1ไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวันได1 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด     

ง 1.1 ม.1/1 ,  ม.1/2  , ม.1/3 

 ง 4.1  ม.1/1 ,  ม.1/2  , ม.1/3 

 

รวมท้ังหมด   6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา      ง 21102               วิชา  การงานอาชีพ  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี  1 ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต      เวลา   20     ช่ัวโมง 

....................................................................................................................................................... 

ศึกษา หลักการทำงาน   บทบาทของคอมพิวเตอรFในการช:วยอำนวยความสะดวกในการดำเนิน

กิจกรรมต:างๆ  ประโยชนFของคอมพิวเตอรFในด1านท่ีใช1เปMนเคร่ืองมือในการทำงาน  ลักษณะสำคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด1านต:างๆ  การประมวลผลข1อมูลและสารสนเทศ 

ประเภทข1อมูล  วิธีการประมวลผลข1อมูล  การจัดการสารสนเทศและระดับของสารสนเทศการดูแลรักษาข1อมูล 

 โดยการใช1กระบวนการแก1ป_ญหา  การตัดสินใจ  การวิเคราะหF  ฝiกทักษะการปฏิบัติงาน  การสืบค1น

ข1อมูล  การจัดการ  และทักษะในการทำงานร:วมกัน 

เพ่ือให1 ผู1 เรียนมีความรู1   มีทักษะและเจตคติท่ีดีต:อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการใช1

คอมพิวเตอรFให1เกิดประโยชนFสูงสุดในการทำงาน  การดำรงชีวิต  มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรม  จริยธรรม  

รักการทำงาน  มีจิตสำนึกท่ีดีในการใช1พลังงาน  และส่ิงแวดล1อมเพ่ือการดำรงชีวิต 

  

  

รหัสตัวช้ีวัด   

      ง. 3.1 ม. 1/1 , ม. 1/2 , ม. 1/3    

   

รวมท้ังหมด      3     ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา      ง 22101               วิชา  การงานอาชีพ  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต      เวลา   20     ช่ัวโมง 

....................................................................................................................................................... 

 

ศึกษาเก่ียวกับการจัดและตกแต:งบ1าน  การเตรียม  ประกอบจัดตกแต:งและบริการเคร่ืองด่ืม  การดูแล

รักษาและตกแต:งสวน  การจัดการผลผลิต  การติดต:อส่ือสาร  และใช1บริการกับหน:วยงานต:าง ๆ รู1สถานการณF

แรงงาน  แหล:งประกาศรับสมัครงาน การเตรียมตัวเข1าสู:อาชีพ  การเสริมสร1างประกอบอาชีพ  และ

ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพ 

โดยใช1กระบวนการปฏิบัติ    กระบวนการการสืบค1น และแสวงหาความรู1จากแหล:งต:างๆ ในการ

ทำงาน   การเรียนรู1จากภูมิป_ญญาท1องถ่ิน       

เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1  มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปMนสำหรับการประกอบอาชีพท่ีสนใจ  มีจิตสำนึกในการ

ทำงาน และใช1ทรัพยากรอย:างประหยัดและคุ1มค:า มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถนำความรู1ไปใช1ประโยชนFใน

การดำเนินชีวิตได1อย:างมีความสุขบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด     

ง 1.1     ม.2/1 ,  ม.2/2  , ม.2/3 

 ง 4.1 ม.2/1 ,  ม.2/2  , ม.2/3 

 

รวมท้ังหมด   6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา      ง 22102               วิชา  การงานอาชีพ  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต      เวลา   20     ช่ัวโมง 

....................................................................................................................................................... 

ศึกษาหลักการเบ้ืองต1นของการส่ือสารข1อมูลและเครือข:ายคอมพิวเตอรF  พัฒนาการของการส่ือสาร

ข1อมูล  อุปกรณFส่ือสารสำหรับเช่ือมโยงเครือข:ายคอมพิวเตอรF  ชนิดของเครือข:ายคอมพิวเตอรF  เทคโนโลยีการ

รับ-ส:ง ข1อมูลภายในเครือข:ายคอมพิวเตอรF  ประโยชนFของเครือข:ายคอมพิวเตอรF การค1นหาข1อมูล  การ

ติดต:อส่ือสารผ:านเครือข:ายคอมพิวเตอรF  การใช1งานอินเตอรFเน็ต  การสืบค1นข1อมูล  การใช1โปรแกรมการเรียน

ใช1ข1อมูล (Serch  engine) การใช1ซอฟแวรFในการทำงาน  การสร1างและออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช1เพ่ือการผลิต

ใช1งาน   

 โดยใช1กระบวนการ ใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการคิดสร1างสรรคF  ทักษะการฝiกปฏิบัติจริง  

ทักษะการศึกษาค1นคว1า  ทักษะการจัดการ  ทักษะในการวิเคราะหFป_ญหา  การคิดอย:างมีข้ันตอน การ

ตรวจสอบและปรับปรุงผลงาน 

เพ่ือให1ผู1เรียนมีความรู1และทักษะในการคิด  แก1ป_ญหาอย:างมีข้ันตอน  มีความคิดสร1างสรรคF  มี

คุณธรรม  จริยธรรมในการทำงานและการใช1เทคโนโลยี  มีความสามารถในการใช1เทคโนโลยี  ตระหนักถึงการ

ใช1ทรัพยากรหรือเลือกใช1เทคโนโลยีท่ีไม:กระทบต:อส่ิงแวดล1อม  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 

 

รหัสตัวช้ีวัด       

ง 2.1 ม. 2/1 , ม. 2/2 , ม. 2/3 , ม. 2/4 

           ง 3.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 

  

รวมท้ังหมด     8       ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา      ง 23101               วิชา  การงานอาชีพ  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต      เวลา   20     ช่ัวโมง 

....................................................................................................................................................... 

 

             ศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  การซัก  ตาก  พับเก็บเส้ือผ1า   การเตรียม  การ

ประกอบอาหารประเภทสำรับ  การขยายพันธุFพืช  การสร1างช้ินงาน   หรือผลงาน  การประดิษฐFบรรจุภัณฑF

จากวัสดุธรรมชาติ   การติดต้ังประกอบผลิตภัณฑF    การจัดการธุรกิจประเภทต:างๆ   การหางานหรือตำแหน:ง

งานจากส่ือส่ิงพิมพF  ส่ืออิเล็กทรอนิกสF  แนวทางเข1าสู:อาชีพ คุณสมบัติท่ีจำเปMนในการประกอบอาชีพ  ความ

ม่ันคงในอาชีพ   การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

          โดยการใช1กระบวนการกลุ:ม    กระบวนการปฏิบัติ   การสืบค1นและแสวงหาความรู1จากแหล:งต:างๆ    

และการเรียนรู1จากภูมิป_ญญาท1องถ่ินในการผลิตช้ินงาน 

        เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1 มีทักษะในการทำงานร:วมกัน ประหยัดพลังงานทรัพยากรและ 

ส่ิงแวดล1อม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู1ไปใช1ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตได1อย:างมี

ความสุขบนพ้ืนฐานของความเปMนไทยและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด     

ง 1.1 ม.3/1 ,  ม.3/2  , ม.3/3 

 ง 4.1 ม.3/1 ,  ม.3/2  , ม.3/3 

 

รวมท้ังหมด   6 ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน 

รหัสวิชา      ง 23102               วิชา  การงานอาชีพ  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต      เวลา   20     ช่ัวโมง 

....................................................................................................................................................... 

 

ศึกษาหลักการทำโครงงานโดยใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเขียนโปรแกรมพ้ืนฐาน  การใช1คอมพิวเตอรFช:วย

สร1างช้ินงานในการทำโครงงานกระบวนการทางเทคโนโลยี  การสร1างส่ิงของเคร่ืองใช1หรือวิธีการตาม

กระบวนการเทคโนโลยีอย:างปลอดภัย  ระดับของเทคโนโลยี  แบบจำลองของส่ิงของเคร่ืองใช1 หลักการทำงาน

โครงงานท่ีมีการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช1เทคโนโลยีในการนำเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 โดยใช1กระบวนการทางเทคโนโลยี  กระบวนการออกแบบ  ความคิดสร1างสรรคF  การเลือกใช1

เทคโนโลยี  หลักการจัดการโปรแกรมและซอฟแวรF  การศึกษาค1นคว1าและพัฒนาผลงาน  กระบวนการ

ถ:ายทอดทางความคิด 

 เพ่ือให1นักเรียนมีความรู1และทักษะในการใช1เทคโนโลยีในการวิเคราะหFและแก1ป_ญหา  สามารถทำงาน

ได1อย:างมีระบบ  เกิดการใช1ทรัพยากรอย:างคุ1มค:า  มีคุณธรรมจริธรรมในการใช1คอมพิวเตอรF สามารถใช1

เทคโนโลยีในทางท่ีเหมาะสม  และนำไปใช1ประโยชนFในชีวิตประจำวันได1 

 

 

รหัสตัวช้ีวัด       

ง 2.1 ม. 2/1 , ม. 2/2  

           ง 3.1 ม. 3/1 , ม. 3/2 , ม. 3/3 , ม. 3/4 

 

 รวมท้ังหมด     6       ตัวช้ีวัด 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา      ง 20261               วิชา  งานไฟฟZาเบ้ืองตVน   

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน 1 หน5วยกิต      เวลา   40     ช่ัวโมง 

 

มุ:งให1ผู1เรียนมีความรู1เก่ียวกับงานไฟฟwา แหล:งกำเนิด ประโยชนFและโทษ หลักความปลอดภัยในงาน

ไฟฟwา การช:วยเหลือผู1ถูกไฟฟwาดูด การใช1ไฟฟwาอย:างถูกวิธี  หน:วยวัดทางไฟฟwา เคร่ืองมือและการเลือกใช1

เคร่ืองมือ การตรวจสอบความเรียบร1อย  การจัดเก็บและบำรุงรักษาเคร่ืองมือ  สายไฟฟwาและการต:อสายไฟฟwา 

ชนิดและสัญลักษณFอุปกรณFในงานไฟฟwา หลอดไฟฟwาชนิดต:างๆ อุปกรณFตัดตอนอัตโนมัติ กฎของโอหFมและการ

ต:อวงจรทางไฟฟwาเบ้ืองต1น  

ปฏิบัติการโดยใช1เคร่ืองมือช:างไฟฟwา   ต:อสายไฟฟwา  ต:อหลอดอินแคนเดสเซ็นตF  ต:อหลอดฟลูออเรส

เซ็นตF  ต:อวงจรทางไฟฟwาแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสม  

มีนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรมในการทำงาน  ซ่ือสัตยF  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ทำงานร:วมกับผู1อ่ืน

ได1   และสามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันได1 ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวาง

แผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน  มีความคิดสร1างสรรคF ใช1พลังงานและ

ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด  ใช1เทคโนโลยีในการทำงาน  สืบค1นข1อมูลจากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการ

ทำงานอย:างมีคุณภาพ      

ผลการเรียนรูV 

เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกแหล:งกำเนิดของไฟฟwาได1 

2. บอกประโยชนFและโทษของไฟฟwาได1 

3. บอกข้ันตอนการปฐมพยาบาลผู1ถูกไฟฟwาดูด 

4. บอกวิธีการใช1ไฟฟwาอย:างถูกวิธีได1 

5. บอกช่ือหน:วยวัดทางไฟฟwาได1 

6. บอกชนิดและหน1าท่ีเคร่ืองมือช:างไฟฟwาได1 

7. จัดเก็บและทำความสะอาดเคร่ืองมือช:างไฟฟwาได1 

8. บอกชนิดสายไฟฟwาต:างๆได1 

9. ต:อสายไฟฟwาแบบต:างๆได1 

10. บอกชนิดและสัญลักษณFของอุปกรณFไฟฟwาได1 

11. บอกคุณสมบัติและสามารถต:อวงจรหลอดอินแคนเดสเซ็นตFได1 

12. บอกคุณสมบัติและสามารถต:อหลอดฟลูออเรสเซ็นตFได1 

13. บอกชนิดของอุปกรณFตัดตอนอัตโนมัติได1 

14. บอกกฎของโอหFมได1 
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15.  บอกคุณสมบัติและต:อวงจรของวงจรไฟฟwาแบบอนุกรมได1 

16. บอกคุณสมบัติและต:อวงจรของวงจรไฟฟwาแบบขนานได1 

17. บอกคุณสมบัติและต:อวงจรของวงจรไฟฟwาแบบผสมได1 

18. บอกคุณสมบัติของวงจรไฟฟwากระแสสลับเบ้ืองต1นได1 

 

รวม 18 ผลการเรียนรูV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



312 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา      ง 20262                วิชา  งานอิเล็กทรอนิกส]เบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวน 1 หน5วยกิต      เวลา   40     ช่ัวโมง 

มุ:งให1ผู1เรียนมีความรู1ความเข1าใจเก่ียวกับงานอิเล็กทรอนิกสFเบ้ืองต1น หลักความปลอดภัยในงาน

อิเล็กทรอนิกสF ชนิดและสัญลักษณFอุปกรณFในงานอิเล็กทรอนิกสFเบ้ืองต1น  เคร่ืองมือการเลือกใช1เคร่ืองมือทาง

อิเล็กทรอนิกสF การตรวจสอบความเรียบร1อย  และการจัดเก็บและการบำรุงรักษาเคร่ืองมือ  ตัวต1านทานและ

การอ:านค:าตัวต1านทาน ตัวเก็บประจุและการอ:านค:าตัวเก็บประจุ  ไดโอด ซีเนอรFไดโอด ไดโอดเปล:งแสง   

ทรานซิสเตอรF  ไอซี แผงวงจรรวม วงจรอิเล็กทรอนิกสFเบ้ืองต1นและการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกสF  

ปฏิบัติ สร1างลายวงจร ใส:อุปกรณF บัดกรีขาอุปกรณF และประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสF 

มีนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรมในการทำงาน  ซ่ือสัตยF  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1   และ

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันได1   

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการ

ทำงาน  มีความคิดสร1างสรรคF ใช1พลังงานและทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด  ใช1เทคโนโลยีในการทำงาน  

สืบค1นข1อมูลจากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ      

ผลการเรียนรูV 

เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกความสำคัญของงานอิเล็กทรอนิกสFเบ้ืองต1น 

2. บอกหลักความปลอดภัยในงานอิเล็กทรอนิกสF 

3. บอกชนิดเคร่ืองมือ การเลือกใช1เคร่ืองมือ  การตรวจสอบความเรียบร1อย  และการจัดเก็บและการ

บำรุงรักษาเคร่ืองมือ 

4. บอกชนิดและสัญลักษณFตัวต1านทานได1 

5. อ:านค:าตัวต1านทานจากแถบสีได1 

6. บอกชนิดของตัวเก็บประจุได1 

7. อ:านค:าตัวเก็บประจุจากรหัสได1 

8. บอกคุณสมบัติของไดโอดได1 

9. บอกคุณสมบัติทรานซิสเตอรFได1 

10. บอกประเภทของไอซีได1 

11. สามารถสร1างลายวงจรตามท่ีออกแบบได1 

12. ประกอบวงจรตามท่ีออกแบบได1 

13. บัดกรีขาอุปกรณFอิเล็กทรอนิกสFได1 

14. อธิบายหลักการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกสFได1 

รวม 11  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา      ง 20263          วิชาการออกแบบและควบคุมไฟฟZาเบ้ืองตVน   

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ   ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน 1 หน5วยกิต     เวลา   40     ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบและควบคุมไฟฟwาเบ้ืองต1น  อุปกรณFท่ีใช1ในการควบคุม วงจรควบคุม

มอเตอรF 1 เฟส วงจรควบคุมมอเตอรF 3 เฟส การสตารFทแบบสตารF-เดลต1า  

 ปฏิบัติการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟwาเบ้ืองต1นวงจรควบคุมมอเตอรF 1 เฟส วงจรควบคุม

มอเตอรF 3 เฟส การสตารFทแบบสตารF-เดลต1า 

มีนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรมในการทำงาน  ซ่ือสัตยF  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1   และ

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันได1   

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการ

ทำงาน  มีความคิดสร1างสรรคF ใช1พลังงานและทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด  ใช1เทคโนโลยีในการทำงาน  

สืบค1นข1อมูลจากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ      

 

ผลการเรียนรูV 

 เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกความสำคัญของระบบควบคุมไฟฟwาได1 

2. บอกวิธีการออกแบบระบบการควบคุมไฟฟwาได1 

3. บอกหน1าท่ีอุปกรณFท่ีใช1ในการควบคุมระบบไฟฟwาได1 

4. บอกวิธีการควบคุมมอเตอรFไฟฟwา 1 เฟสได1 

5. ออกแบบระบบการควบคุมมอเตอรFไฟฟwา 1 เฟสได1 

6. ปฏิบัติการควบคุมมอเตอรFไฟฟwา 1 เฟสได1 

7. ออกแบบระบบการควบคุมมอเตอรFไฟฟwา 3 เฟสได1 

8. ปฏิบัติการควบคุมมอเตอรFไฟฟwา 3 เฟสได1 

9. ออกแบบระบบการสตารFทแบบสตารF-เดลต1ามอเตอรFไฟฟwา 3 เฟสได1 

10. ปฏิบัติการระบบการสตารFทแบบสตารF-เดลต1ามอเตอรFไฟฟwา 3 เฟสได1 

11.  มีทักษะในการทำงาน 

12.  มีทักษะความคิดสร1างสรรคF 

รวม 12  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา      ง 20264               วิชา  วงจรไฟฟZาเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวน 1 หน5วยกิต      เวลา   40     ช่ัวโมง  

     

ศึกษาเก่ียวกับวงจรไฟฟwากระแสตรง การต:อวงจรแบบอนุกรม  การต:อวงจรแบบขนาน การต:อวงจร

แบบผสม วิธีการคำนวณค:าความสัมพันธFของกระแสไฟฟwา แรงดันไฟฟwา และความต1านทานทางไฟฟwา โดยใช1

กฎของโอหFม     

ปฏิบัติการต:อวงจรไฟฟwากระแสตรงแบบอนุกรม  การต:อวงจรแบบขนาน การต:อวงจรแบบผสม วัดค:า

ความสัมพันธFของกระแสไฟฟwา แรงดันไฟฟwา และความต1านทานทางไฟฟwา โดยใช1เคร่ืองมือทางไฟฟwา 

มีนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรมในการทำงาน  ซ่ือสัตยF  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1   และ

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันได1   

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการ

ทำงาน  มีความคิดสร1างสรรคF ใช1พลังงานและทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด  ใช1เทคโนโลยีในการทำงาน  

สืบค1นข1อมูลจากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ     

  

ผลการเรียนรูV 

 เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกคุณสมบัติการต:อวงจรแบบอนุกรมของวงจรไฟฟwากระแสตรงได1 

2. บอกคุณสมบัติการต:อวงจรแบบขนานของวงจรไฟฟwากระแสตรงได1  

3. บอกคุณสมบัติการต:อวงจรแบบผสมของวงจรไฟฟwากระแสตรงได1  

4. คำนวณค:าความสัมพันธFทางไฟฟwาในวงจรแบบอนุกรมได1 

5. คำนวณค:าความสัมพันธFทางไฟฟwาในวงจรแบบขนานได1 

6. คำนวณค:าความสัมพันธFทางไฟฟwาในวงจรแบบผสมได1 

7. ต:อวงจรไฟฟwากระแสตรงแบบอนุกรมได1 

8. ต:อวงจรไฟฟwากระแสตรงแบบขนานได1 

9. ต:อวงจรไฟฟwากระแสตรงแบบผสมได1   

 

รวม 9  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา      ง 20265               วิชา  การติดต้ังไฟฟZาเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 

จำนวน 1 หน5วยกิต      เวลา   40     ช่ัวโมง 

      

ศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานและหลักการงานติดต้ังไฟฟwา  อุปกรณFไฟฟwาเบ้ืองต1น  คัทเอาทF  สวิทซF ทาง

เดียว  สวิทซF 3 ทาง ปล๊ักตัวผู1 ปล๊ักตัวเมีย  หลอดอินแคนเดสเซ็นตF หลอดฟลูออเรสเซ็นตF   การออกแบบงาน

ติดต้ัง  การเลือกใช1เคร่ืองมือ วิธีการเดินสายโดยใช1เข็มขัดรัดสาย การตรวจสอบวงจรและแก1ไขวงจร 

ปฏิบัติการออกแบบงานติดต้ังไฟฟwา  ติดต้ังอุปกรณFไฟฟwา  การใช1เคร่ืองมือ การเดินสายโดยใช1เข็มขัด

รัดสาย การตรวจสอบวงจรและแก1ไขวงจร 

มีนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรมในการทำงาน  ซ่ือสัตยF  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ทำงานร:วมกับผู1อ่ืน

ได1   และสามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันได1   

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน  มี

ความคิดสร1างสรรคF ใช1พลังงานและทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด  ใช1เทคโนโลยีในการทำงาน  สืบค1น

ข1อมูลจากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ      

 

ผลการเรียนรูV 

 เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกมาตรฐานในงานไฟฟwาได1 

2. บอกช่ือและหน1าท่ีของอุปกรณFไฟฟwาได1 

3. บอกวิธีการออกแบบงานติดต้ังไฟฟwาได1 

4. เลือกใช1เคร่ืองมือช:างไฟฟwาได1 

5. เดินสายไฟฟwาโดยใช1เข็มขัดรัดสายได1 

6. ออกแบบงานติดต้ังไฟฟwาได1 

7. ติดต้ังอุปกรณFไฟฟwาได1 

8. ตรวจสอบวงจรและแก1ไขวงจรได1 

 

รวม 8  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา      ง 20266        วิชา การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟZาเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

จำนวน 1 หน5วยกิต       เวลา   40     ช่ัวโมง      

 

ศึกษาเก่ียวกับชนิดของแบบทางไฟฟwา  สัญลักษณFของอุปกรณFทางไฟฟwา ชนิดของสายไฟฟwา การ

คำนวณขนาดของสายไฟฟwา อุปกรณFไฟฟwาและการประมาณการทางไฟฟwา  

ปฏิบัติการเขียนแบบทางไฟฟwาและสัญลักษณFของอุปกรณFไฟฟwา    คำนวณขนาดของสายไฟฟwา ขนาด

ของอุปกรณFไฟฟwาและประมาณการทางไฟฟwา 

มีนิสัยรักการทำงาน  มีคุณธรรมในการทำงาน  ซ่ือสัตยF  ขยัน  อดทน  ประหยัด  ทำงานร:วมกับผู1อ่ืน

ได1   และสามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันได1   

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน  มี

ความคิดสร1างสรรคF ใช1พลังงานและทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด  ใช1เทคโนโลยีในการทำงาน  สืบค1น

ข1อมูลจากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ      

 

ผลการเรียนรูV 

 เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกชนิดของแบบทางไฟฟwาได1 

2. บอกสัญลักษณFของอุปกรณFทางไฟฟwาได1 

3. บอกชนิดของสายไฟฟwาได1 

4. เขียนแบบทางไฟฟwาได1 

5. คำนวณขนาดของสายไฟฟwาได1 

6. คำนวณขนาดของอุปกรณFไฟฟwาได1 

7. ประมาณการทางไฟฟwาได1 

 

รวม 7  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  20267                                                  วิชา ช5างเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตVน  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3  

จำนวน 0.5 หน5วยกิต                                                        เวลา 20 ช่ัวโมง  

 

ศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณFในงานช:างเขียนแบบ   เส1นและสัญลักษณFในงานช:างเขียน

แบบ   มาตราส:วนในการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต1น   ปฏิบัติการเขียนออบบลิค   ปฏิบัติการเขียนไอโซเมตริก   

ปฏิบัติการเขียนภาพฉาย  

ปฏิบัติงานช:างเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต1นกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหา

ความรู1ด1วยตนเอง  การบันทึก   ทักษะกระบวนการแก1ป_ญหา   ทักษะการทำงานร:วมกัน    

มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงานซ่ือสัตยF ขยัน อดทน ประหยัด ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1 สามารถ

นำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันบันได1 

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการ

ทำงาน มีความคิดสร1างสรรคF ใช1ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด ใช1เทคโนโลยีในการทำงานสืบค1นข1อมูล

จากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ 

 

ผลการเรียนรูV เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1.  บอกช่ือและหน1าท่ีของเคร่ืองมือ/อุปกรณFท่ีใช1ในงานช:างเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต1นได1 

2.  บอกลักษณะของเส1นและสัญลักษณFในงานช:างเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองต1นได1 

3.  บอกมาตราวัดและมาตราส:วนในการเขียนแบบได1    

4.  ปฏิบัติการเขียนออบบลิคได1    

5.  ปฏิบัติการเขียนไอโซเมตริกได1    

6.  ปฏิบัติการเขียนภาพฉายได1         

 

รวมท้ังหมด 6 ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  20268                                        วิชา ช5างผลิตภัณฑ]วัสดุจากทVองถ่ิน  

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต                                                       เวลา 20 ช่ัวโมง  

 

ศึกษาเก่ียวกับความรู1เบ้ืองต1นงานช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ิน  เคร่ืองมือและอุปกรณFช:างผลิตภัณฑF

วัสดุจากท1องถ่ิน  คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช1ในช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ิน   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ิน   การออกแบบช้ินงาน  การผลิตช้ินงานวัสดุจากท1องถ่ินด1วยวัสดุต:าง ๆ  

ปฏิบัติงานช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ิน   มีทักษะในการแสวงหาความรู1ด1วยตนเอง  ทักษะ

กระบวนการแก1ป_ญหา   ทักษะการทำงานร:วมกัน    

มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงานซ่ือสัตยF ขยัน อดทน ประหยัด ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1 

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันบันได1 

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน มี

ความคิดสร1างสรรคF ใช1ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด ใช1เทคโนโลยีในการทำงานสืบค1นข1อมูลจาก

อินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ 

 

ผลการเรียนรูV  เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1.  บอกงานช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ินได1 

2.  บอกช่ือและหน1าท่ีของเคร่ืองและอุปกรณFท่ีใช1ช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ินได1 

3.  บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช1ในช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ินได1 

4.  บอกหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ินได1 

5.  ออกแบบช้ินงานช:างผลิตภัณฑFวัสดุจากท1องถ่ินได1 

6.  ผลิตช้ินงานท่ีใช1วัสดุจากท1องถ่ินตามลำดับข้ันตอนได1 

 

รวมท้ังหมด  6  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  20269                                        วิชา งานช5างซ5อมเคร่ืองใชVไฟฟZาภายในบVาน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต                                                       เวลา 20 ช่ัวโมง  

 

ศึกษาประเภทของเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1าน      เคร่ืองมือและอุปกรณF ในการตรวจซ:อม

เคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1าน    ความปลอดภัยในการตรวจซ:อมเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1าน   ข้ันตอนการถอด

ประกอบตรวจสอบหาข1อบกพร:องของเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1าน    การให1บริการตรวจสอบซ:อมแซม

เคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1าน 

ปฏิบัติงานซ:อมเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านข้ันตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ  มีทักษะในการแสวงหา

ความรู1ด1วยตนเอง  การบันทึก   ทักษะการแก1ป_ญหา   ทักษะการทำงานร:วมกัน   การทำงานกลุ:ม 

มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงานซ่ือสัตยF ขยัน อดทน ประหยัด ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1 สามารถ

นำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันบันได1 

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการ

ทำงาน มีความคิดสร1างสรรคF ใช1ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด ใช1เทคโนโลยีในการทำงานสืบค1นข1อมูล

จากอินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ 

  

ผลการเรียนรูV    เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1.  บอกประเภทของเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านได1 

2.  บอกหลักการทำงานของเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านแต:ละชนิดได1 

3.  บอกวิธีการใช1และการบำรุงรักษาเคร่ืองมือท่ีใช1ในการซ:อมเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านได1 

4.  บอกหลักความปลอดภัยในการตรวจซ:อมเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านได1    

5.  ปฏิบัติการถอดประกอบการตรวจสอบหาข1อบกพร:องเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านได1    

6.  ปฏิบัติงานบริการซ:อมเคร่ืองใช1ไฟฟwาภายในบ1านได1    

7.  คำนวณค:าใช1จ:ายและกำหนดค:าบริการได1         

 

รวมท้ังหมด  7  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  20270                                               วิชา งานช5างประปาเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                    ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต                                                       เวลา 20 ช่ัวโมง  

 

 ศึกษาเก่ียวความรู1เบ้ืองต1นเก่ียวกับงานประปาพ้ืนฐาน เคร่ืองมือท่ีใช1ในงานประปา อุปกรณFท่ีใช1ในงาน

ประปา ระบบการส:งน้ำประปา ระบบการกรองน้ำประปา การซ:อมบำรุงระบบน้ำประปาพ้ืนฐาน  

ปฏิบัติงานช:างประปาเบ้ืองต1นมีประสิทธิภาพในการทำงาน  มีทักษะในการแสวงหาความรู1ด1วยตนเอง  

การบันทึก   ทักษะการแก1ป_ญหา   ทักษะการทำงานร:วมกัน   กระบวนการทำงานกลุ:มและกระบวนการ

จัดการ 

มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงานซ่ือสัตยF ขยัน อดทน ประหยัด ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1 

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันบันได1 

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน มี

ความคิดสร1างสรรคF ใช1ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด ใช1เทคโนโลยีในการทำงานสืบค1นข1อมูลจาก

อินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ 

 

ผลการเรียนรูV    เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกหน1าท่ีการใช1งานของเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณFในงานประปาได1      

2. บอกคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช1ในงานประปา 

3. เลือกใช1วัสดุในงานประปาได1อย:างเหมาะสม  

4. เลือกใช1เคร่ืองมือในงานประปาได1อย:างถูกต1อง    

5. ซ:อมบำรุงระบบน้ำประปาพ้ืนฐานได1   

6. บอกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประปาได1         

 

รวม  6  ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  20271                                                    วิชา งานช5างไมVเคร่ืองเรือน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                     ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3 

จำนวน 0.5 หน5วยกิต                                                        เวลา 20 ช่ัวโมง  

 

 ศึกษาลักษณะ  ชนิด  ขนาดของเคร่ืองเรือนท่ีทำด1วยไม1ท่ีนิยมในท1องถ่ิน  เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณF  หลัก

ส ำ คั ญ ข อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใน ข ณ ะ ป ฏิ บั ติ ง า น   ก า ร อ: า น แ บ บ   เท ค นิ ค ก า ร ท ำ เค ร่ื อ ง

เรือน  วิธีการ  ประมาณ  วัด  การตัด  การไส  การเพลาะ  การเจาะ  การบาก  การเข1าปากไม1  การ

ประกอบ  และการแต:งช้ินงาน 

ปฏิบัติงานฝiกทักษะเก่ียวกับการอ:านแบบ  ประมาณ  วัด  ตัด  ไส  เพลาะ  เจาะ   

บาก  และเข1าปากไม1  การประกอบตกแต:งช้ินงานผลิตช้ินงานตามแบบกำหนด  ผลิตเคร่ืองเรือนอย:าง

ง:าย  สำรวจแหล:งวัสดุและแหล:งบริการในท1องถ่ิน  คำนวณค:าใช1จ:าย  กำหนดราคา  จัดจำหน:าย  ทำบัญชี

รายรับ – รายจ:าย   

มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงานซ่ือสัตยF ขยัน อดทน ประหยัด ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1 

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันบันได1 

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน มี

ความคิดสร1างสรรคF ใช1ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด ใช1เทคโนโลยีในการทำงานสืบค1นข1อมูลจาก

อินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ 

 

ผลการเรียนรูV     เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกหลักสำคัญของความปลอดภัยได1 

2. บอกสัญลักษณFของงานช:างไม1เคร่ืองเรือนได1 

3. บอกข้ันตอนทำเคร่ืองเรือนเคร่ืองเรือนได1 

4. ปฏิบัติงานช:างไม1เคร่ืองเรือนตู1ยาสามัญประจำบ1านได1 

5. มีเจตคติท่ีดีต:อการทำงานช:างไม1เคร่ืองเรือน 

 

 รวม 5 ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  20272      วิชางานช5างเช่ือมไฟฟZาเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 1-3    

จำนวน 0.5 หน5วยกิต                                                       เวลา 20 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาความสำคัญ ประโยชนF ของงานช:างเช่ือมไฟฟwา ความปลอดภัยในการทำงาน เคร่ืองมือและวัสดุ

อุปกรณFหลักวิธีการเช่ือมไฟฟwาเบ้ืองต1น อ:านแบบงานเช่ือมไฟฟwา สัญลักษณF เทคนิคในการเช่ือมไฟฟwา การผลิต

งานเช่ือม 

ปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟwาเบ้ืองต1น ฝiกการเร่ิมต1นการอารFค เขียนแบบ อ:านแบบ เช่ือมท:าราบ การใช1การ

ดูแลรักษาเคร่ืองมืองานช:างเช่ือมไฟฟwา 

มีนิสัยรักการทำงาน มีคุณธรรมในการทำงานซ่ือสัตยF ขยัน อดทน ประหยัด ทำงานร:วมกับผู1อ่ืนได1 

สามารถนำไปประยุกตFใช1ในการประกอบอาชีพในป_จจุบันบันได1 

ประเมินผลงานโดยคำนึงถึงการวางแผนการทำงาน การแบ:งงานรับผิดชอบ ความปลอดภัยในการทำงาน มี

ความคิดสร1างสรรคF ใช1ทรัพยากรในท1องถ่ินอย:างประหยัด ใช1เทคโนโลยีในการทำงานสืบค1นข1อมูลจาก

อินเตอรFเน็ตมาใช1ในการทำงานอย:างมีคุณภาพ 

 

ผลการเรียนรูV      เม่ือนักเรียนเรียนจบบทเรียนน้ีแล1วนักเรียนสามารถ 

1. บอกความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานได1 

2. บอกสัญลักษณFของงานเช่ือมไฟฟwาเบ้ืองต1นได1 

3. บอกข้ันตอนงานเช่ือมเร่ิมต1นการอารFคได1 

4. ปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟwาช้ันวางรองเท1าได1 

5. มีเจตคติท่ีดีต:อการทำงานช:างเช่ือมไฟฟwาเบ้ืองต1น 

 

รวม 5 ผลการเรียนรูV 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30262  (20100-1002)    วิชาวัสดุงานช5างอุตสาหกรรม 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะ  ชนิด  มาตรฐาน  กรรมวิธีการผลิต  การใช1งาน  การจัดเก็บ  การเลือก

วัสดุในงานอุตสาหกรรมประกอบด1วย  โลหะ  อโลหะ  โลหะผสม  อิทธิพลของธาตุท่ีมีต:อโลหะผสม  วัสดุ

เช้ือเพลิงและสารหล:อล่ืน  วัสดุหล:อเย็น  วัสดุก:อสร1าง  วัสดุสังเคราะหF  วัสดุงานไฟฟwาและอิเล็กทรอนิกสF  

การกัดกร:อนและการปwองกันหลักการตรวจสอบวัสดุเบ้ืองต1น 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. รู1และเข1าใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานในการจำแนก  ชนิด  คุณลักษณะ  สมบัติ  มาตรฐาน  การใช1

งานของวัสดุงานช:างอุตสาหกรรม 

 2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใช1และการจัดเก็บได1ตรงตามมาตรฐาน 

 3. มีเจตคติและตระหนัก  เห็นคุณค:าของวัสดุ  และนำมาใช1ให1เกิดประโยชนFสูงสุด 

  

รวม  3  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30263  (20101-2009)    วิชางานวัดละเอียดช5างยนต] 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน  2.0  หน5วยกิต                                                      เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช1เคร่ืองมือวัดละเอียด  การอ:านค:า  การตรวจวัดและวิเคราะหFสภาพ

ช้ินส:วนการบำรุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดในงานช:างยนตF 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการและวิธีการใช1เคร่ืองมือวัดละเอียดในงานช:างยนตF 

 2. ปรับต้ัง  บำรุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดในงานช:างยนตF 

 3. ตรวจวัดช้ินส:วนในงานช:างยนตF 

 4. วิเคราะหFสภาพของช้ินส:วนในงานช:างยนตFตามคู:มือ 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30264  (20101-2101)    วิชางานเคร่ืองยนต]เล็ก 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร1างและหลักการทำงานความปลอดภัยในการทำงาน  การใช1เคร่ืองมือ

การถอด  ประกอบ  ตรวจสอบช้ินส:วน  แก1ไขข1อขัดข1อง  ปรับแต:งเคร่ืองยนตFเล็กแก|สโซลีนและดีเซล  ระบบ

แสงสว:าง  ระบบสตารFทด1วยไฟฟwาเคร่ืองยนตFเล็กดีเซล  บำรุงรักษา  และการประมาณราคาค:าบริการ 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับโครงสร1างและหลักการทำงานของเคร่ืองยนตFเล็กแก|สโซลีนและดีเซล 

 2. ถอด  ประกอบและตรวจสภาพช้ินส:วนเคร่ืองยนตFเล็กแก|สโซลีนและดีเซลตามคู:มือ 

 3. บำรุงรักษาเคร่ืองยนตFเล็กแก|สโซลีนและดีเซลตามคู:มือ 

 

รวม  3  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30265  (20100-1004)    วิชางานเช่ือมและโลหะแผ5นเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  2 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองต1นของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ:น  หลักความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน  การเลือกใช1วัสดุ  เคร่ืองและอุปกรณFงานเช่ือม  ท:าเช่ือม  รอยต:อท่ีใช1ในงานเช่ือม  และการ

แล:นประสาน  การประกอบติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณFงานเช่ือมแก|ส  การแล:นประสาน  (Brazing)  และเช่ือม

ไฟฟwาการเร่ิมต1นอารFก  การเช่ือมเดินแนว  ต:อมุม  ต:อตัวที   เคร่ืองจักรและเคร่ืองมือท่ีใช1งานโลหะแผ:น  การ

เขียนแบบแผ:นคล่ี  การถ:ายแบบ  การเข1าขอบ  การทำตะเข็บ  การย้ำหมุด  การป_ดกรี  (Soldering)  การข้ึน

รูปด1วยการพับ  ตัด  ม1วน  เคาะ  และประกอบช้ินงาน 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1หลักการกระบวนการเช่ือมแก|สและการเช่ือมไฟฟwา 

 2. เช่ือมแล:นประสานและตัดแผ:นเหล็กกล1าคารFบอนด1วยแก|ส 

 3. เช่ือมอารFกลวดหุ1มฟลักซFแผ:นเหล็กกล1าคารFบอน 

 4. เขียนแบบแผ:นคล่ีลงแผ:นงานตามแบบ 

 5. ข้ึนรูปผลิตภัณฑFโลหะแผ:นตามแบบ 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30266  (20101-2106)    วิชางานการบำรุงรักษาเคร่ืองรถยนต] 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  2 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสภาพท่ัวไป  การเลือกใช1ผลิตภัณฑFบำรุงรักษารถยนตF  การบริการ

ระบบไฟสัญญาณและแสงสว:าง  ระบบระบายความร1อน  ระบบหล:อล่ืนเคร่ืองยนตFน้ำมันเกียรF  น้ำมันเฟ�อง

ท1าย  น้ำมันเบรก  คลัตซF  น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอรF  กรองอากาศ  กรองเช้ือเพลิง  สายพาน  แบตเตอร่ีระบบ

รองรับน้ำหนักล1างทำความสะอาดรถยนตFด1วยสารเคมีต:างๆ  รถยนตF  การประมาณราคาค:าบริการ 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการบำรุงรักษารถยนตFตามคู:มือ 

 2. เลือกใช1ผลิตภัณฑFในการล1างและการบำรุงรักษารถยนตF 

 3. บริการทำความสะอาดส:วนประกอบต:างๆ  ของรถยนตF 

 4. ตรวจสภาพ  บำรุงรักษารถยนตFตามคู:มือ 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ค  30201  (20101-2107)    วิชาคณิตศาสตร]ช5างยนต] 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 4   ภาคเรียนท่ี  2 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาเก่ียวกับระบบหน:วย  คำนวณ  ปริมาตรเคร่ืองยนตF  อัตราส:วนการอัด  กำลังเคร่ืองยนตF  

สมรรถนะของเคร่ืองยนตF  ความเร็ว  ความเร:งรถยนตF  ระบบส:งกำลังและเคร่ืองล:างรถยนตF 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการคำนวณในงานช:างยนตF 

 2. แสดงความรู1เก่ียวกับระบบหน:วยท่ีใช1คำนวณในงานช:างยนตF 

 3. ประยุกตFสูตรทางคณิตศาสตรFเพ่ือใช1คำนวณในงานช:างยนตF 

 4. คำนวณสมรรถนะเคร่ืองยนตF  ความเร็วรถยนตF  ระบบส:งกำลังและระบบเคร่ืองล:างรถยนตF 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30247  (20001-2001)   วิชาคอมพิวเตอร]และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                 ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน 1.5 หน5วยกิต                                                เวลา 60 ช่ัวโมง 

 

        ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช1คอมพิวเตอรFและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพการใช1ระบบปฏิบัติการ   

(Windows  หรือ  Mac OS)  การใช1โปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือจัดทำเอกสารในงานอาชีพ  การใช1โปรแกรม

ตารางทำการเพ่ือการคำนวณในงานอาชีพ  การใช1โปรแกรมการนำเสนอผลงาน  หรือการใช1งานโปรแกรม

สำเร็จรูปอ่ืนๆ  ตามลักษณะงานอาชีพ  การใช1อินเตอรFเน็ตเพ่ือสืบค1นและส่ือสารข1อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ  

ผลกระทบของการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช1คอมพิวเตอรFและ

สารสนเทศในงานอาชีพ 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการและกระบวนการใช1คอมพิวเตอรF  ระบบสนเทศ  ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอรFเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

 2. ใช1ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล1อมและจัดสรรทรัพยากรต:างๆ  บนเคร่ืองคอมพิวเตอรF 

 3. ใช1โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน 

 4. สืบค1นข1อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช1อินเทอรFเน็ต 

 5. ส่ือสารข1อมูลสารสนเทศโดยใช1อินเทอรFเน็ต 

 

รวม  5  ผลการเรียนรู1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



330 
 

คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30267  (20101-2210)   วิชางานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตVน 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                 ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                               เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจสภาพช้ืนส:วน  การใช1เคร่ืองมือวัดละเอียด  การใช1เคร่ืองมือกล

ปรับปรุงสภาพช้ินส:วน  การบำรุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการทำงานและบำรุงรักษาเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

 2. ปรับปรุงสภาพช้ินส:วนเคร่ืองกลอุตสาหกรรมด1วยเคร่ืองมือกลตามหลักและกระบวนการ 

 3. ใช1และบำรุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดตามหลักและกระบวนการ 

 4. บำรุงรักษาเคร่ืองมือกลตามคู:มือ 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30268  (20101-2203)                วิชางานเคร่ืองทำความเย็นและปรับอากาศ 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                        ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทำงานการบริการระบบหล:อ  การถอด  ประกอบ  ตรวจสภาพ

อุปกรณFเคร่ืองทำความเย็น  และปรับอากาศอุตสาหกรรม  ทำสุญญากาศตรวจสอบรอยร่ัว  การเติมสารทำ

ความเย็น  ต:อวงจรไฟฟwาควบคุมอุปกรณFติดต้ัง  และบำรุงรักษาระบบเคร่ืองทำความเย็น  และปรับอากาศ

อุตสาหกรรม 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการทำงานติดต้ังบำรุงรักษาเคร่ืองทำความเย็นและปรับอากาศ 

 2. ถอด  ประกอบอุปกรณFเคร่ืองทำความเย็น และปรับอากาศตามหลักและกระบวนการ 

 3. ติดต้ัง  และบำรุงรักษาระบบเคร่ืองทำความเย็นและปรับอากาศตามคู:มือ 

 

รวม  3  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30272  (20001-1003)    วิชาการเปiนผูVประกอบการ 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  2 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนเปwาหมายชีวิตด1วยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน

ธุรกิจและการเปMนผู1ประกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเปMน

ผู1ประกอบการ  รูปแบบและการจัดทำแผนธุรกิจ  หลักเบ้ืองต1นในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลติใน

องคFกรและการประยุกตFใช1ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเปMนผู1ประกอบการ 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการวางแผนเปwาหมายชีวิตด1วยวงจรควยคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเปMน

ผู1ประกอบการ  หลักการจัดการการเงิน  หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ือผลผลิตเบ้ืองต1น  และกฎหมายท่ี

เก่ียวข1อง 

 2. จัดทำแผนธุรกิจอย:างง:าย 

 3. ประยุกตFใช1หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดำเนินงาน 

 4. ประยุกตFใช1หลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดำเนินงาน 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30274  (20101-2111)    วิชางานบริการรถยนต] 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 5   ภาคเรียนท่ี  2 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการบริการรถยนตF  และประมาณราคาค:าบริการ  หรือฝiกงานใน

สถานประกอบการ 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการบริการรถยนตF 

 2. บริการรถยนตFตามหลักและกระบวนการ 

 3. ประมาณราคาค:าบริการรถยนตF 

   

รวม  3  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30275  (20101-2005)    วิชางานไฟฟZารถยนต] 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 6   ภาคเรียนท่ี  1 

จำนวน 3.5 หน5วยกิต                                                       เวลา 140 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร1างและหลักการทำงานของระบบไฟฟwารถยนตF  การใช1เคร่ืองมือวัด

และเคร่ืองมือทดสอบ  การถอด  ประกอบ  ตรวจสอบ  บริการ  บำรุงสภาพ  และการแก1ไขข1อขัดข1อง

แบตเตอร่ี  ระบบสตารFท  ระบบจุดระเบิด  ระบบประจุไฟ  ระบบแสงสว:าง  ระบบสัญญาและอุปกรณFอำนวย

ความสะดวกในรถยนตFและประมาณราคาค:าบริการ 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับโครงสร1างและหลักการทำงานของระบบไฟฟwารถยนตF 

 2. ถอด  ประกอบช้ินส:วนและอุปกรณFของระบบไฟฟwารถยนตFตามคู:มือ 

 3. ตรวจสภาพช้ืนส:วนและอุปกรณFของระบบไฟฟwารถยนตFตามคู:มือ 

 4. แก1ไขข1อขัดข1องของระบบไฟฟwารถยนตFตามคู:มือ 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา   ง  30276  (20101-2008)    วิชางานขับรถยนต] 

กลุ5มสาระการเรียนรูVการงานอาชีพ                  ช้ันมัธยมศึกษาปDท่ี 6   ภาคเรียนท่ี  2 

จำนวน 2.0 หน5วยกิต                                                       เวลา 80 ช่ัวโมง 

 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎจราจร  เคร่ืองหมายจราจร  การควบคุมบังคับรถยนตF  การใช1

ไฟสัญญาณการตรวจสภาพรถยนตF  การขับรถยนตFในสภาวะต:างๆ  การออกรถ  ชะลอความเร็ว  ขับรถอย:าง

ปลอดภัยตามกฎจราจร  มารยาทในการขับรถยนตF  และการบำรุงรักษารถยนตF 

 

ผลการเรียนรูV 

 1. แสดงความรู1เก่ียวกับหลักการขับรถยนตFและกฎจราจร 

 2. บำรุงรักษารถยนตFประจำวันตามคู:มือ 

 3. ตรวจสภาพรถยนตFก:อนการใช1งานตามคู:มือ 

 4. ขับรถยนตFในสถานการณFเสมือนจริงตามกฎจราจร 

 

รวม  4  ผลการเรียนรู1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


