หลักสู ตรโรงเรียนวัดราษฎร์ บูรณะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๙๘

โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้
โครงสร้ างกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษา

รายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๕
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๖

จานนน ๔๐ ชัน่ โมง
จานนน ๔๐ ชัน่ โมง
จานนน ๔๐ ชัน่ โมง
จานนน ๘๐ ชัน่ โมง
จานนน ๘๐ ชัน่ โมง
จานนน ๘๐ ชัน่ โมง

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๙๙
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาคนามหมายคนามสาคัญ และนิธีการของการทางานบ้าน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิ ก
ในครอบครัน การทาคนามสะอาดบ้าน การใช้เครื่ องมือในการทาคนามสะอาดบ้าน การดูแลเสื้ อผ้า
การซักผ้า การรี ดผ้า การซ่ อมแซมเสื้ อผ้า การถนอมอาหาร การปลู กผักสนนครัน การทาน้ าสกัด
ชีนภาพ การปลูกพืชในแปลงโดยใช้เทคโนโลยีชีนภาพและแนนทางการเลือกอาชีพในอนาคต
ปฏิบตั ิการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสื บค้น
ข้อมู ล กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ และกระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ การนาเสนอโดยการ
อภิปราย และนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคนามรู ้ คนามเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชี พ
เห็นคนามสาคัญของการสร้างอาชีพ ทางานด้นยคนามเสี ยสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและนา
คนามรู้ไปใช้ในชีนติ ประจานันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ง ๓.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม.๑/๓
ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๑๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๑๐๐
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาคนามหมายคนามสาคัญ ของงานช่ าง การบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องมื อเครื่ องใช้ในบ้า น งาน
ประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน งานธุ รกิจ ธุ รกิจในชี นิตประจานัน การซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การ การออกแบบเทคโนโลยี การสร้ า งเครื่ องกรองน้ าจากไม้ไผ่ตามกระบนนการเทคโนโลยี
ประโยชน์และผลกระทบจากเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื บค้นข้อมูลในอินเตอร์ เน็ตและ
การเลือกอาชีพในอนาคต
ปฏิบตั ิการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสื บค้น
ข้อมู ล กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ และกระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ การนาเสนอโดยการ
อภิปราย และนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคนามรู ้ คนามเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชี พ
เห็นคนามสาคัญของการสร้างอาชีพ ทางานด้นยคนามเสี ยสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและนา
คนามรู้ไปใช้ในชีนติ ประจานันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
ง ๓.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม.๑/๓
ง ๔.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓
รวมทั้งหมด ๙ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาคนามหมายคนามสาคัญและนิธีการดูแลทาคนามสะอาดบ้าน คนามสัมพันธ์ของสมาชิก
ในบ้านและหลักการทางานบ้านร่ นมกัน ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน การดูแลรักษาและการตกแต่งครั น
เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย การเลื อกใช้เสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย การทาคนามสะอาดเสื้ อผ้า การ
ซ่ อมแซมและการตกแต่งเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย การประกอบอาหารและเครื่ องดื่ ม การเลื อกซื้ อ
อาหาร การประกอบอาหาร การเก็บรักษา และการจัดตกแต่งให้สนยงาม งานเกษตร การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ การเลี้ยงไก่เนื้อและแนนทางการเลือกอาชีพในอนาคต
ปฏิบตั ิการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสื บค้น
ข้อมู ล กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ และกระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ การนาเสนอโดยการ
อภิปราย และนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคนามรู ้ คนามเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เห็นคนามสาคัญของการสร้างอาชีพ ทางานด้นยคนามเสี ยสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและนา
คนามรู้ไปใช้ในชีนติ ประจานันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓
ง ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ง ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ง ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๒๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๑๐๒
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาคนามหมายคนามสาคัญของงานช่าง งานติดตั้งอุปกรณ์ งานซ่ อมแซมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
งานปะดิ ษฐ์ การประดิ ษฐ์สิ่งของจากนัสดุ และเศษนัสดุ งานธุ รกิ จ การจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย
การจัดเก็บเอกสาร งานขาย การออกแบบเทคโนโลยี การเลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆ การสร้างภาพ
ไฮโซเมทริ ก การสร้างผลิตภัณฑ์ตามคนามต้องการของตนเองโดยใช้กระบนนการทางเทคโนโลยี การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แนร์ ช่นยประมนลข้อมูลเป็ นสารสนเทศ การนาเสนอผลงาน
ด้นยโปรแกรม การบารุ งรักษาโปรแกรมและข้อมูลและการเลือกอาชีพในอนาคต
ปฏิบตั ิการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสื บค้น
ข้อมู ล กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ และกระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ การนาเสนอโดยการ
อภิปราย และนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคนามรู ้ คนามเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เห็นคนามสาคัญของการสร้างอาชีพ ทางานด้นยคนามเสี ยสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและนา
คนามรู้ไปใช้ในชีนติ ประจานันได้
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๒/๑ ,ม.๒/๒, ม.๒/๓
ง ๒.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ง ๓.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม.๒/๔
ง ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
รวมทั้งหมด ๑๔ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๑๐๓
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาคนามหมายคนามสาคัญของบ้านและการดารงชี นิตอยูใ่ นบ้าน บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิ กในครอบครัน การสร้ างสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัน การจัดตกแต่งบ้านและบริ เนณ
บ้าน การใช้และการดูแลรักษาเครื่ องใช้ในบ้าน ผ้าและเครื่ องแต่งกาย การตัดเย็บเสื้ อผ้า การเลื อก
และการใช้เสื้ อผ้า การตกแต่งและดัดแปลงเสื้ อผ้าและเครื่ องแต่งกาย การทาคนามสะอาดและการดู
รักษาผ้า อาหารและโภชนา การเลือกบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร
การประกอบ การจัดตกแต่งการบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม การเก็บและการถนอมอาหาร การผลิ ต
พืชเศรษฐกิจ การผลิตสัตน์น้ าและการเลือกอาชีพในอนาคต
ปฏิบตั ิการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสื บค้น
ข้อมู ล กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ และกระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ การนาเสนอโดยการ
อภิปราย และนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคนามรู ้ คนามเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เห็นคนามสาคัญของการสร้างอาชีพ ทางานด้นยคนามเสี ยสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๓/๑
ง ๑.๑ ม.๓/๒
ง ๑.๑ ม.๓/๓
ง ๔.๑ ม.๓/๑
ง ๔.๑ ม.๓/๒
ง ๔.๑ ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาพืน้ ฐาน
ง ๒๓๑๐๒ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี

๑๐๔
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

ศึกษาคนามหมายคนามสาคัญ ของงานช่ าง การผลิ ตของใช้เพื่อใช้ภายบ้าน งานประดิ ษฐ์
การประดิ ษฐ์ตกแต่งจากนัสดุ เหลื อใช้ นิธีการประดิ ษฐ์ ประโยชน์ของการประดิ ษฐ์ งานธุ รกิจ การ
ประกอบธุ ร กิ จ การออกแบบเทคโนโลยี การสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยใช้ ก ระบนนการเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างงานด้นยโปรแกรม การจดลิขสิ ทธิ์ ทางปั ญญา การติดต่อสื่ อสารโดย
ใช้เครื อข่ายคอมพินเตอร์ และการเลือกอาชีพในอนาคต
ปฏิบตั ิการทางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสื บค้น
ข้อมู ล กระบวนการคิ ด วิเคราะห์ คิ ดสังเคราะห์ และกระบวนการฝึ กปฏิ บ ัติ การนาเสนอโดยการ
อภิปราย และนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรมนาเสนอในรู ปแบบต่าง ๆ
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดคนามรู ้ คนามเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
เห็นคนามสาคัญของการสร้างอาชีพ ทางานด้นยคนามเสี ยสละ และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล
ตัวชี้วดั
ง ๑.๑ ม.๓/๑
ง ๑.๑ ม.๓/๒
ง ๑.๑ ม.๓/๓
ง ๔.๑ ม.๓/๑
ง ๔.๑ ม.๓/๒
ง ๔.๑ ม.๓/๓
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วดั

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๒๑๒๐๑ คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๐๕

ศึ ก ษาคนามส าคัญ ของข้อ มู ล รนบรนมข้อ มู ล ที่ น่ า สนใจได้ต รงตามนัต ถุ ป ระสงค์ จ าก
แหล่ งข้อมูลต่ างๆที่ น่าเชื่ อถื อได้ จัดเก็บ รั กษาข้อมูล ที่ เป็ นประโยชน์ ในรู ปแบบต่ างๆ รู ้ จกั ชื่ อและ
หน้าที่ของอุปกรณ์ พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจหลักการทางานเบื้องต้นและประโยชน์
ของคอมพินเตอร์
โดยใช้กระบนนการคิดนิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต
การฝึ กปฎิ บตั ิดน้ ยตนเองและกระบนนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การนิพากษ์ นิจารณ์ ผลงานของ
ตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อให้มีคนามรู้คนามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพินเตอร์
เห็ นคุ ณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมในการทางานในด้านคนามขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีนติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายบอกคนามสาคัญ ประโยชน์ของข้อมูลและแหล่งข้อมูลคอมพินเตอร์ ได้
๒. อธิ บายนิเคราะห์คนามสาคัญของแหล่งข้อมูล ประเภทคอมพินเตอร์ ได้
๓. รนบรนมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลคอมพินเตอร์ ได้
๔. สามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็ นประโยชน์จดั ทาเป็ นรู ปเล่ม จัดเก็บในฮาร์ ดดิสก์
ในแฟลซไดรฟ์ ได้
๕. บอกองค์ประกอบ บทบาท ประโยชน์หลักการทางานของคอมพินเตอร์ได้
รวมทั้งหมด ๕ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๒๑๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๐๖

ศึกษาหลักการพื้นฐานของคอมพินเตอร์ ระบบเครื อข่ายเบื้องต้น เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต การ
สื่ อสารข้อมูล การค้นหาและสื บค้นข้อมูล การใช้งานซอฟต์แนร์ สาเร็ จ การนางแผนงาน การสร้างงาน
ตามนัตถุประสงค์ การนาเสนอข้อมูล การบารุ งรักษาข้อมูล
โดยใช้กระบนนการคิดนิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต
การฝึ กปฎิ บตั ิดน้ ยตนเองและกระบนนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การนิพากษ์ นิจารณ์ ผลงานของ
ตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อให้มีคนามรู้คนามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพินเตอร์
เห็ นคุ ณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมในการทางานในด้านคนามขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีนติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบายหลักการทางานของคอมพินเตอร์ได้
๒.บอกประโยชน์ของคอมพินเตอร์ได้
๓. ประมนลผลข้อมูลและนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบที่เหมาะสมได้
๔. อธิ บายหลักการทางานของเครื อข่ายคอมพินเตอร์
๕. อธิบายนิธีการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและนิเคราะห์ขอ้ มูลได้
๖. สร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมตารางทาการได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๒๒๒๐๑ คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๐๗

ศึกษา แนนคนามคิดบางอย่างในการสร้างและใช้ขอ้ มูลและสารสนเทศเกิดจากการพิจารณา
ตันอย่างข้อมูลหลายๆประเภท ข้อมูลที่ จะช่ นยในการตัดสิ นใจ จะต้องผ่านการประมนลผลให้เป็ น
สารสนเทศที่เหมาะสม คอมพินเตอร์ เป็ นเครื่ องมื อที่มีประสิ ทธิ ภาพในการประมนลผลข้อมูลให้เป็ น
สารสนเทศ ซอฟต์แนร์ ที่ท าให้คอมพิ นเตอร์ ทางานได้จาแนกเป็ นซอฟต์แนร์ ระบบและซอฟต์แนร์
ประยุกต์
โดยใช้ทกั ษะกระบนนการปฏิบตั ิการและกระบนนการคิด เพื่อให้มีคนามรู้คนามเข้าใจและมี
ทักษะในการใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพินเตอร์ได้
เห็ นคุ ณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมในการทางานในด้านคนามขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีนติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกองค์ประกอบของระบบคอมพินเตอร์ได้
๒.บอกคนามหมายของการสื่ อสารข้อมูลและระบบเครื อข่ายคอมพินเตอร์ ได้
๓. บอกชนิดของระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
๔. บอกประโยชน์ของระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
๕. อธิ บายหลักการค้นหาข้อมูลและคนามรู ้ผา่ นคอมพินเตอร์ และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
๖. ติดต่อกับบุคคลผ่านคอมพินเตอร์ และเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๒๒๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๐๘

ศึกษาหลักการเบื้องต้นในแก้ปัญหาหรื อสร้างงาน ประกอบด้นยการนิเคราะห์ การออกแบบ
หรื อการนางแผน การตรนจสอบ การแก้ปัญหาเป็ นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม หรื อสร้ างงาน
โดยใช้คอมพินเตอร์ ภาษาคอมพินเตอร์ ที่ใช้พฒั นาโปรแกรมสามารถสร้างงานตามจินตนาการ การ
สร้างงานให้ตรงเป้ าหมาย ต้องมีการเลือกข้อมูลที่เหมาะสม
โดยใช้กระบนนการคิดนิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต
การฝึ กปฎิ บตั ิดน้ ยตนเองและกระบนนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การนิพากษ์ นิจารณ์ ผลงานของ
ตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อให้มีคนามรู้คนามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพินเตอร์
เห็ นคุ ณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมในการทางานในด้านคนามขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีนติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิ บายองค์ประกอบหลักการแก้ปัญหาอย่างมีข้ นั ตอน
๒.เลือกข้อมูลที่เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาหรื อสร้างงานตามนัตถุประสงค์ได้
๓. ดาเนินการแก้ปัญหาหรื อสร้างงานอย่างเป็ นระบบ
๔. เข้าใจหลักการพัฒนาโครงงานเบื้องต้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. อธิบายการทาโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
๖. อธิ บายการเลือกใช้ซอฟต์แนร์ ที่เหมาะสมกับงาน
๗. สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรื อที่ใช้ในชีนิตประจานันโดยใช้ซอฟต์แนร์ สาเร็ จรู ป
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๒๓๒๐๑ คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๐๙

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของคอมพินเตอร์ มลั ติมีเดี ย คนามหมาย องค์ประกอบของมัลติมีเดีย
ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อนไหน ข้อคนาม เสี ย ง นิดีโอ ลักษณะ ประเภท การพัฒนา งานมัล ติ มี เดี ย และ
ประโยชน์ของคอมพินเตอร์มลั ติมีเดีย โปรแกรมสาเร็ จที่ใช้สร้างงานมัลติมีเดีย
โดยใช้กระบนนการคิดนิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต การ
ฝึ กปฎิบตั ิดน้ ยตนเองและกระบนนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การนิพากษ์ นิจารณ์ผลงานของตนเอง
และผูอ้ ื่น เพื่อให้มีคนามรู้คนามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพินเตอร์
เห็ นคุ ณค่า ของเทคโนโลยีสารสนเทศ มี คุณธรรมในการทางานในด้านคนามขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีนติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. บอกคนามหมายของคอมพินเตอร์มลั ติมีเดียได้
๒.บอกองค์ประกอบของคอมพินเตอร์มลั ติมีเดียได้
๓. ใช้ซอฟต์แนร์ ช่นยสร้างงานมัลติมีเดียได้
๔. บอกหลักการพัฒนางานมัลติมีเดียได้
๕. บอกประโยชน์งานคอมพินเตอร์มลั ติมีเดียได้
๖. ใช้หลักการเบื้องต้นของคอมพินเตอร์ มลั ติมีเดียสร้างผลงานได้
รวมทั้งหมด ๖ ผลการเรียนรู้

คาอธิบายรายวิชาเพิม่ เติม
ง ๒๓๒๐๒ คอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

๑๑๐

ศึก ษาการพัฒนาสื่ อคอมพิ นเตอร์ พัฒนาเครื่ องมือ การประยุกต์ใ ช้งาน คัดเลื อกหันข้อที่
น่ าสนใจ ศึกษาค้นคน้าเอกสาร จัดทาข้อเสนอโครงงาน พัฒนาโครงงาน จัดทารายงานนาเสนองาน
เผยแพร่ การเลื อกคุ ณลักษณะของฮาร์ ดแนร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานที่ เหมาะสม ใช้
คอมพินเตอร์ สร้างชิ้นงาน กฎหมายที่เกี่ยนข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้กระบนนการคิดนิเคราะห์ สังเคราะห์ การสนทนาอภิปราย การบรรยาย การสาธิ ต
การฝึ กปฎิ บตั ิดน้ ยตนเองและกระบนนการกลุ่ม การนาเสนอผลงาน การนิพากษ์ นิจารณ์ ผลงานของ
ตนเองและผูอ้ ื่น เพื่อให้มีคนามรู้คนามเข้าใจและมีทกั ษะในการใช้งานคอมพินเตอร์
เห็ นคุ ณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรมในการทางานในด้านคนามขยัน อดทน
รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีจิตสานึ ก รับผิดชอบ และนาไปใช้
ในชีนติ จริ งได้อย่างเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
๑. อธิบาย หลักการการพัฒนาโครงงานคอมพินเตอร์ได้
๒.ใช้ฮาร์ ดแนร์ และซอฟต์แนร์ ประยุกต์ได้เหมาะสมกับงาน
๓.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาเสนองานได้
๔.ใช้คอมพินเตอร์ สร้างชิ้นงานหรื อโครงงานอย่างมี จิตสานึกและรับผิดชอบ
๕. อธิ บายระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยนข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
รวมทั้งหมด ๕ ผลกาเรียนรู้

