
๑๖๑ 

 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ง ๒๑๑๐๑  กำรงำนอำชีพ                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑  ภำคเรียนที่ ๑                        เวลำ  ๔๐ ชั่วโมง/ภำคเรียน  ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญและวิธีการของการท างานบ้าน บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกใน
ครอบครัว  การท าความสะอาดบ้าน  การใช้เครื่องมือในการท าความสะอาดบ้าน การดูแลเสื้อผ้าการซัก
ผ้า  การรีดผ้า  การซ่อมแซมเสื้อผ้า  การถนอมอาหาร  การปลูกผักสวนครัว  การท าน้ าสกัดชีวภาพ  
การปลูกพืชในแปลงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพและแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต 

ปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์และกระบวนการฝึกปฏิบัติ การน าเสนอโดยการอภิปราย  และน าเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ ท างานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง ๓.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพืน้ฐำน 
 

ง ๒๑๑๐๒  กำรงำนอำชีพ                                             กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๑   ภำคเรียนที่ ๒                       เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง/ภำคเรียน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญของงานช่าง การบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน งาน
ประดิษฐ์  งานประดิษฐ์ของใช้ตกแต่งบ้าน  งานธุรกิจ  ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน  การซื้อขายสินค้าและ
บริการ  การออกแบบเทคโนโลยี  การสร้างเครื่องกรองน้ าจากไม้ไผ่  และการเลือกอาชีพในอนาคต   

ปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์และกระบวนการฝึกปฏิบัติ การน าเสนอโดยการอภิปราย  และน าเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ ท างานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓ 
ง ๓.๑ ม.๑/๑, ม๑/๒, ม.๑/๓ 
รวมทั้งหมด ๖ ตัวชี้วัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ง ๒๒๑๐๑  กำรงำนอำชีพ                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒   ภำคเรียนที่ ๑                      เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง/ภำคเรียน  ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญและวิธีการดูแลท าความสะอาดบ้าน ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในบ้านและหลักการท างานบ้านร่วมกัน  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน  การดูแลรักษาและการตกแต่งครัว  
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  การท าความสะอาดเสื้อผ้า  การ
ซ่อมแซมและการตกแต่งเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การเลือกซื้อ
อาหาร  การประกอบอาหาร  การเก็บรักษา และการจัดตกแต่งให้สวยงาม  งานเกษตร  การปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ  การเลี้ยงไก่เนื้อและแนวทางการเลือกอาชีพในอนาคต  

ปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์และกระบวนการฝึกปฏิบัติ การน าเสนอโดยการอภิปราย  และน าเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ ท างานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
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 
รวมทั้งหมด  ๑๑ ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
  

ง ๒๒๑๐๒  กำรงำนอำชีพ  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๒   ภำคเรียนที่  ๒                   เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง/ภำคเรียน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญของงานช่าง   งานติดตั้งอุปกรณ์  งานซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
งานปะดิษฐ์  การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุ  งานธุรกิจ  การจัดท าบัญชี รายรับ -รายจ่าย  
การจัดเก็บเอกสาร  งานขาย  การออกแบบเทคโนโลยี  การเลือกและใช้เทคโนโลยีต่างๆ การสร้างภาพ
ไฮโซเมทริก  การสร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตนเองโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซอฟต์แวร์ช่วยประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  การน าเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรม  การบ ารุงรักษาโปรแกรมและข้อมูลและการเลือกอาชีพในอนาคต  

ปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการสืบค้น
ข้อมูล  กระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และกระบวนการฝึกปฏิบัติ การน าเสนอโดยการอภิปราย  
และน าเสนอผลงานด้วยโปรแกรมน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ 
เห็นความส าคัญของการสร้างอาชีพ ท างานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผลและน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ตัวช้ีวัด 
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 
รวมทั้งหมด  ๑๑  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ง ๒๓๑๐๑  กำรงำนอำชีพ    กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓   ภำคเรียนที่  ๑                     เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง/ภำคเรียน ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญของบ้านและการด ารงชีวิตอยู่ในบ้าน  บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกในครอบครัว  การสร้างสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว  การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน  
การใช้และการดูแลรักษาเครื่องใช้ในบ้าน  ผ้าและเครื่องแต่งกาย  การตัดเย็บเสื้อผ้า  การเลือกและการ
ใช้เสื้อผ้า  การตกแต่งและดัดแปลงเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  การท าความสะอาดและการดูรักษาผ้า  
อาหารและโภชนา  การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทในการรับประทานอาหาร  การ
ประกอบ  การจัดตกแต่งการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  การเก็บและการถนอมอาหาร  การผลิตพืช
เศรษฐกิจ  การผลิตสัตว์น้ าและการเลือกอาชีพในอนาคต 

ปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้   กระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์และกระบวนการฝึกปฏิบัติ การน าเสนอโดยการอภิปราย  และน าเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ ท างานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำพื้นฐำน 
 

ง ๒๓๑๐๒  กำรงำนอำชีพ                                              กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓    ภำคเรียนที่  ๒                    เวลำ  ๔๐  ชั่วโมง/ภำคเรียน  ๑ หน่วยกิต 
 

ศึกษาความหมายความส าคัญของงานช่าง  การผลิตของใช้เพ่ือใช้ภายบ้าน งานประดิษฐ์  การ
ประดิษฐ์ตกแต่งจากวัสดุเหลือใช้  วิธีการประดิษฐ์  ประโยชน์ของการประดิษฐ์  งานธุรกิจ การประกอบ
ธุรกิจ และการเลือกอาชีพในอนาคต   

ปฏิบัติการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแสวงหาความรู้  กระบวนการคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์และกระบวนการฝึกปฏิบัติ การน าเสนอโดยการอภิปราย  และน าเสนอผลงาน
ด้วยโปรแกรมน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ ที่ดีต่อการประกอบอาชีพ เห็นความส าคัญของ
การสร้างอาชีพ ท างานด้วยความเสียสละ  และการแก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล 
 
ตัวช้ีวัด 
ง ๑.๑ ม.๓/๑,ม.๓/๒,ม.๓/๓ 
รวมทั้งหมด  ๓  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


