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รายวชิาพืน้ฐาน   

❑ ง11101 การงานอาชีพ    เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ง12101 การงานอาชีพ    เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ง13101 การงานอาชีพ         เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ง14101 การงานอาชีพ    เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ง15101 การงานอาชีพ    เวลา  40  ชัว่โมง 

❑ ง16101 การงานอาชีพ    เวลา  40  ชัว่โมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับประถมศึกษา 
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        ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง11101 การงานอาชีพ                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                                                  เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
              เขา้ใจวิธีการท างานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว  และส่วนรวม  การลงมือท างานท่ีมุ่งเนน้การฝึก
ท างานอยา่งสม ่าเสมอเช่น การแต่งกาย การเก็บของใช ้การหยิบจบัและใชข้องใชส่้วนตวั  การจดัโต๊ะ ตู ้ ชั้น   
การใช้วสัดุ  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือถูกตอ้งตามลกัษณะงาน มีกระบวนการท างานอยา่งปลอดภยั  การรดน ้ า
ตน้ไมก้ารถอนและเก็บวชัพืช  การพบักระดาษเป็นของเล่น การท างานเพื่อช่วยตนเองอยา่งกระตือรือร้นและ
ตรงเวลา   
              โดยใชท้กัษะกระบวนการท างาน  มีลกัษณะนิสัยในการท างานท่ีกระตือรือร้น ตรงเวลาประหยดั 
ปลอดภยั สะอาดรอบคอบ และมีจิตส านึกในส่ิงแวดลอ้ม 
              เห็นคุณค่าในการท างาน  มีคุณธรรม    และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึก  ในการใช้
พลงังาน  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการด ารงชีวติและครอบครัว 

 

รหัสตัวช้ีวดั 
 ง.1.1  ป.1/1 ,ป.1/2 ,ป.1/3     
 

รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวดั 
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         ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง12101 การงานอาชีพ                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                                                              เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 
ศึกษาวธีิการและประโยชน์การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว การใชว้สัดุ อุปกรณ์ และ

เคร่ืองมือในการท างานท่ีเหมาะสมและประหยดั การท างานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอยา่งปลอดภยั  
            มีความคิดสร้างสรรค ์ มีคุณธรรม  และลกัษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน  
ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้มอยา่งประหยดั 
 
รหัสตัวช้ีวดั   

ง.1.1  ป.2/1 ,ป.2/2 ,ป.2/3     
 

รวมทั้งหมด  3 ตัวช้ีวดั
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3                                                                      เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
              ศึกษา วิธีการและประโยชน์การท างานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และท างานให้เกิดผล
อยา่งเป็นขั้นตอนตามขบวนการท างานการ  การเลือกใชเ้ส้ือผา้  การจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียน การท าความ
สะอาดรองเทา้ กระเป๋านกัเรียน การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถู  บา้นเรือ  การท าความสะอาดห้องเรียน   การใช้
วสัดุ  อุปกรณ์  และเคร่ืองมือ   เช่น การปลูกผกัสวนครัวการบ ารุงรักษาของเล่น การซ่อมแซมของใช้ส่วนตวั
การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้วสัดุในท้องถ่ิน การประดิษฐ์ของใช้โดยใช้วสัดุท้องถ่ิน การ
ท างานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานดว้ยความสะอาดรอบคอบ และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เป็น
คุณธรรมและลกัษณะนิสัยในการท างาน   การสร้างของเล่น หรือของใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่ก าหนด
ปัญหา หรือ ความตอ้งการ รวบรวมขอ้มูล  ออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ก่อนลงมือ
สร้าง และประเมินผล ท าให้ผูเ้รียนท างานอย่างเป็นกระบวนการ ภาพร่าง  ๒ มิติ  ประกอบดว้ย ดา้นกวา้ง 
และดา้นยาวเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการการเลือกใช้ส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่ง สร้างสรรค์เป็นการ
เลือกส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นมิตร  กบัชีวิต  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  การน าส่ิงของเคร่ืองใชก้ลบัมาใชซ้ ้ าเป็นส่วน
หน่ึงของเทคโนโลยีสะอาดขั้นตอนการคน้หาขอ้มูลประกอบดว้ย  การก าหนดหัวขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา การ
เลือกแหล่งขอ้มูล การเตรียมอุปกรณ์  การคน้หาและรวบรวมขอ้มูล การพิจารณา    การสรุปผล  การน าเสนอ
ขอ้มูลสามารถท าได ้ หลายลกัษณะตามความเหมาะสม  เช่น  น าเสนอหน้าชั้นเรียน  จดัท าเอกสารรายงาน  
จดัท าป้ายประกาศ  จดัท าส่ือน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศึกษาและปฏิบติัตามขั้นตอนการใชง้าน ปฏิบติัตามระเบียบการใชแ้ละการดูแลรักษา 
              โดยใชก้ระบวนการท างาน และการจดัการ การท างานกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถ  แกปั้ญหา
ในการท างาน  รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่องาน 
              เขา้ใจ เห็นคุณค่าในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 

รหัสตัวช้ีวดั 
    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    รวมทั้งหมด   8   ตัวช้ีวดั 
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง14101 การงานอาชีพ                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4                                                                        เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
           ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประโยชน์  หลกัการการท างานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการท างาน
ตามล าดบัอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างาน     การดูแลรักษาของใช้ส่วนตวั  การจดัตูเ้ส้ือผา้  โต๊ะ
เขียนหนงัสือ และกระเป๋านกัเรียนการปลูกไมด้อก  หรือ ไมป้ระดบั การซ่อมแซมวสัดุ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
และเคร่ืองใช ้ การประดิษฐ์ของใช ้ ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ การจดัเก็บเอกสารส่วนตวั ความขยนั 
อดทน รับผดิชอบ และซ่ือสัตย ์เป็นคุณธรรมในการท างาน   มารยาท   การตอ้นรับบิดามารดาหรือผูป้กครอง  
ในโอกาสต่าง ๆ  การรับประทานอาหาร  

    โดยใชก้ระบวนการท างาน และการจดัการ การท างานกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถ 
แกปั้ญหาในการท างาน  รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่องาน 
               เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานอาชีพ และเห็นแนวทางในการ    
ประกอบอาชีพ  สร้างส่ิงของ เคร่ืองใช ้ 

รหัสตัวช้ีวดั 
   ง.1.1  ป.4/1 ,ป.4/2 ,ป.4/3 ,ป.4/4    

รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวดั 
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           ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง15101 การงานอาชีพ                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                                               เวลา 40  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
 ศึกษาเหตุผลในการท างานแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการท างาน การใช้ทกัษะการจดัการ

ในการท างาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบตัิตนอย่างมีมารยาทในการ
ใท างานกบัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดั
และคุม้ค่า การส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงการระบุความแตกต่างของอาชีพ 
 
รหัสตัวช้ีวดั   

ง 1.1    ป5/1,  ป5/2,  ป5/3,  ป5/4 
ง 2.1    ป5/1,  ป5/2 

 
รวมทั้งหมด 6    ตัวช้ีวดั  
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          ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง16101 การงานอาชีพ                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                              เวลา 80  ชัว่โมง 

………………………………………………………………………………………………………. 
อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาสมบติัภายในบา้น การซ่อมแซมเส้ือผา้ดว้ยการปะ    และการชุน  

การจดัอาหารให้สมาชิกในครอบครัว  การเตรียมประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมให้สมาชิกในครอบครัว  การ
เล้ียงปลาสวยงาม  การติดตั้ง  ประกอบของใช้ในบา้น  การสร้างของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัว
หรือเพื่อนในโอกาสต่าง ๆ โดยใชแ้ผนท่ีความคิดและทกัษะการสร้างช้ินงาน  การวางแผนในการเลือกอาชีพ  
การระบุความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีสนใจ 

ฝึกปฏิบติัดูแลรักษาสมบติัภายในบา้น  ซ่อมแซมเส้ือผา้ดว้ยการปะและการชุน  จดัอาหาร ใหส้มาชิก
ในครอบครัว  เตรียมประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืมใหส้มาชิกในครอบครัว  เล้ียงปลาสวยงาม  ติดตั้ง  
ประกอบของใชใ้นบา้น สร้างของใช ้ ของตกแต่งใหส้มาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ โดยใช้
แผนท่ีความคิด  และทกัษะการสร้างช้ินงาน  โดยใชท้กัษะกระบวนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนการจดัการ  
กระบวนการแกปั้ญหา  การท างานร่วมกนัและการแสวงหาความรู้  วางแผนในการเลือกอาชีพ  ระบุความรู้
ความสามารถ  และคุณธรรมท่ีสัมพนัธ์กบัอาชีพท่ีสนใจ 

เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  มีมารยาทในการทางานกบัครอบครัวและผูอ่ื้น   มี
คุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาวนัได้ 
 

รหัสตัวช้ีวดั 
   ง.1.1  ป.6/1 ,ป.6/2 ,ป.6/3 
         ง.4.1  ป.6/1 , ป.6/2   

รวมทั้งหมด  5   ตัวช้ีวดั 
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รายวชิาพืน้ฐาน   

❑ ง21101 การงานอาชีพ 1    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง21102 การงานอาชีพ 2     เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง22101 การงานอาชีพ 3     เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต  

❑ ง22102 การงานอาชีพ 4    เวลา  20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 ❑ ง23101 การงานอาชีพ 5     เวลา  40  ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

❑ ง23102 การงานอาชีพ 6     เวลา  40  ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
 

รายวชิาเพิม่เติม   

❑ ง21201 เกษตรอินทรีย ์ 1              เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง21202 เกษตรอินทรีย ์ 2              เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง22201 เกษตรอินทรีย ์ 3              เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง22202 เกษตรอินทรีย ์ 4              เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง23201การปลูกผกัปลอดสารพิษ 1  เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

❑ ง23202 การปลูกผกัปลอดสารพิษ 2  เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวชิาพืน้ฐานและเพิม่เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง21101 การงานอาชีพ                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1                                      เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 1  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
           ศึกษาขั้นตอนการท างาน    การใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวก    ในการท างานบ้าน  การจดัและ
ตกแต่งห้องการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลีก  คา้ส่ง   ร้านสะดวกซ้ือ  และหา้งสรรพสินคา้    การท างานโดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม  เช่นการเตรียม  ประกอบ  จดั ตกแต่ง     และบริการอาหารการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร การประดิษฐข์องใช ้ ของตกแต่ง  จากวสัดุในทอ้งถ่ิน    
         โดยใชก้ระบวนการท างาน และการจดัการ การท างานกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารแกปั้ญหาใน
การท างาน  รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่อ 

รหัสตัวช้ีวดั 
 ง.1.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3        

รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวดั 
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     ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง21102 การงานอาชีพ                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
           ศึกษาขั้นตอนการท างาน    การแกปั้ญหาในการท างาน    การจดัสวนในภาชนะ การซ่อมแซม วสัดุ  
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือ /เคร่ืองใช้  แนวทางการเลือกอาชีพกระบวนการตดัสินใจเลือกอาชีพเจตคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพการสร้างรายไดจ้ากการประกอบอาชีพสุจริต  ความส าคญัของการสร้างอาชีพการมีรายไดจ้าก
อาชีพท่ีสร้างข้ึน  การเตรียมความพร้อม                                               
         โดยใชก้ระบวนการท างาน และการจดัการ การท างานกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถ     
 แกปั้ญหาในการท างาน  รักการท างาน และมีเจตคติท่ีดีต่องาน 
         เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อการท างานอาชีพ และเห็นแนวทางในการ      
ประกอบอาชีพ  สร้างส่ิงของ เคร่ืองใช ้ ตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยีในทางสร้างสรรคต่์อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
โลกของงานและอาชีพ 

รหัสตัวช้ีวดั 
ง.4.1  ม.1/1 ,ม.1/2 ,ม.1/3        

รวมทั้งหมด  3 ตัวช้ีวดั 
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      ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง22101 การงานอาชีพ 3                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1                                        เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษาวธีิการท างานเพื่อการด ารงชีวติ เป็นการท างานท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัความเป็นอยูใ่น 
ชีวติประจ าวนั เช่น หนา้ท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว การจดัตกแต่งบา้น ตกแต่ง
เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การเตรียม ประกอบ ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม ประดิษฐข์องใช ้ท่ีเป็นเศษวสัดุ 
เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพและมีทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น ในการประกอบอาชีพ 
ปฏิบติังานและฝึกทกัษะการท างานเป็นกลุ่ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ท างาน อยา่งมี
กระบวนการตามขั้นตอน ทกัษะกระบวนการในการแกปั้ญหา และแสวงหาความรู้เพื่อการ ด ารงชีวติ 
เก่ียวกบัหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกในครอบครัว รู้จกัการตกแต่งเส้ือผา้และ เคร่ืองแต่งกาย
ไดอ้ยา่งเหมาะสม การเตรียม ประกอบ ตกแต่ง และบริการเคร่ืองด่ืม มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรคใ์นงาน
ประดิษฐข์องใชท่ี้เป็นเศษวสัดุ เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพ และมีทกัษะพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการประกอบอาชีพ เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีและบทบาทของตนเองท่ีมีต่อสมาชิกใน
ครอบครัว สามารถ เลือกใชต้กแต่งเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย การเตรียม ประกอบ ตกแต่ง และบริการ
เคร่ืองด่ืม ประดิษฐ์ ของใชท่ี้เป็นเศษวสัดุ เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ การเตรียมตวัเขา้สู่อาชีพและมี
ทกัษะพื้นฐาน ท่ีจ  าเป็นในการประกอบอาชีพได ้
 
 รหสัตวัช้ีวดั 
 ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3  
ง 2.1 ม.2/1 ม.2/2, ม.2/3  
รวมทั้งหมด 6 ตวัช้ีวดั 
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    ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง22102 การงานอาชีพ 4                                                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

………………………………………………………………………………………………………. 
         ศึกษาวิเคราะห์ปฏิบติัเก่ียวกบัการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการท างาน กระบวนการ เสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 
การจดัการ กระบวนการท างาน การแกปั้ญหาในการท างานอยา่งมี ขั้นตอน ในการท างาน ในการเล้ียงสัตว ์การท าการเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียง การซ่อมแซม  อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุ งานธุรกิจ การ
ติดต่อส่ือสารและใชบ้ริการ กบัหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาสถานการณ์แรงงาน ประกาศรับสมคัรงาน ความรู้ความสามารถของ
ตนเอง ผลตอบแทน โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา ในการท างาน มุ่งมัน่แสวงหา ความรู้มี
คุณธรรมและลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดี มีเจตคติท่ีดี การแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการ ท างาน การจดัการ การแกปั้ญหา 
การท างานร่วมกนั พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพท่ี สนใจ มีจิตสส านกัในการท างาน และใชท้รัพยากรในการ
ปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า โดยยึด หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิสาธารณะ เพื่อให้มีทกัษะในการท างาน
ร่วมกนั มีทักษะการจดัการ มีจิตส านึกในการท างานและใช้ ทรัพยากรในการปฏิบติังานอย่างประหยดัและคุม้ค่า มุ่งมัน่
แสวงหาความรู้มีคุณธรรม ความซ่ือสัตย ์และลกัษณะนิสัยการท างานท่ีดี มีเจตคติท่ีดีในการเลือกอาชีพและให้ความส าคญั
การประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพ โดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั  

ง1.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  
ง2.1 ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3  

 
รวม 6 ตวัช้ีวดั 
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     ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง23101 การงานอาชีพ 5                                               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                      เวลา 40  ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 ศึกษา   สังเกต ฝึกฝน และอภิปรายเก่ียวกบัขั้นตอนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  ปฏิบติัตาม

กระบวนการท างาน  ท างานเสร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เช่น การซกั ตาก พบั เก็บเส้ือผา้  การใชท้กัษะในการ
ท างานร่วมกนัอยา่งมีคุณธรรม  การเตรียม ประกอบอาหารประเภทส ารับ  การประดิษฐบ์รรจุภณัฑ์จากวสัดุ
ธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  ทกัษะการจดัการ การจดัระบบงาน  และระบบคนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อธิบายระดบัของเทคโนโลยแีบ่งตามความรู้ท่ีใชเ้ป็น ๓ ระดบั คือ ระดบัพื้นบา้นหรือ
พื้นฐาน ระดบักลางและระดบัสูง 

โดยใชก้ระบวนการท างาน  การจดัการ  การท างานร่วมกนั  กระบวนการแกปั้ญหา  กระบวนการ
เทคโนโลย ี การฝึกปฏิบติั การอภิปราย และการแสวงหาความรู้ สามารถท างานตามขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน มีทกัษะการจดัการการท างานอยา่งมีระบบ  เห็นคุณค่าของการท างาน ท างานเป็นขั้นตอนและเกิด
ทกัษะกระบวนการท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ น าความรู้ความเขา้ใจไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานใน
ชีวติประจ าวนัได ้ ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า มีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลย ี
 
รหัสตัวช้ีวดั 

 ง.1.1  ม.3/1 ,ม.3/2 ,ม.3/3        

รวมทั้งหมด  3  ตัวช้ีวดั 
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     ค าอธิบายรายวชิาพืน้ฐาน 
 

ง23102 การงานอาชีพ 6                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                                   เวลา 40  ชัว่โมง จ านวน 1.0 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
            ศึกษาระดับของเทคโนโลยีแบ่งระดับตามความรู้   ท่ีใช้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือ
พื้นฐาน ระดบักลางและระดบัสูงการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลย ี จะท าให้
ผูเ้รียนท างานอย่างเป็นระบบ  สามารถยอ้นกลบัมาแก้ไขได้ง่ายภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของ
ช้ินงาน  ประกอบดว้ยภาพดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นบน แสดงขนาดและหน่วยวดั เพื่อน าไปสร้างช้ินงานการ
สร้างส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ท่ี เก่ียวข้องอ่ืนอีก เช่น กลไกลการควบคุมไฟฟ้า 
อีเล็กทรอนิกส์หลกัการท าโครงงาน  เป็นการพฒันาผลงาน     ท่ีเกิดจากการศึกษาคน้ควา้  ด าเนินการพฒันา
ตามความสนใจและความถนดั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหลกัการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม  แนวคิด
และหลกัการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตวัแปร การล าดบัค าสั่ง การตรวจสอบเง่ือนไข การควบคุม
โปรแกรม ค าสั่งแสดงผล  และรับขอ้มูล การเขียนโปรแกรม แบบง่ายๆการเขียนสคริปต์ เช่นจาวาสคริปต ์
แฟลช การเลือกซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะของงาน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทลัมาช่วย ใน
การน าเสนองานการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลกัการท าโครงงาน  โดยมีการอา้งอิง 
แหล่งขอ้มูล ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น ใชค้  าสุภาพ และไม่สร้างความเสียหาย 
          ใชก้ระบวนการ เทคโนโลยสีารสนเทศ การคน้หาขอ้มูล การเรียนรู้การส่ือสาร การแกปั้ญหาการ
ท างานและมีอาชีพ 
             เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูล การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา
การท างานและอาชีพ อยา่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณธรรม 

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

รวมทั้งหมด  4  ตัวช้ีวดั 
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                                                             ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม 
 
ง 21201 เกษตรอินทรีย ์ 1                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี1                                                           เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

สังเกต  ศึกษา  รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ความหมายหลักการเกษตรอินทรีย์ ความเป็นมา ความส าคัญ
แนวทางในการท าเกษตรอินทรีย ์ แลว้มาน าวเิคราะห์ อภิปราย และสรุป 
 สังเกต ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัความหมาย   ความส าคญั  ประโยชน์ ส่วนประกอบของดิน การ
เส่ือมโทรม แนวทางแกไ้ข การปรับปรุงดินใหมี้ประสิทธิภาพ  แลว้น ามาวเิคราะห์ อภิปราย และสรุป 
 ฝึกวางแผน และฝึกปฏิบติัตามแผน เก่ียวกบัการผลิต ปุ๋ยหมกัชีวภาพ  และการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองหลกัการเกษตรอินทรีย ์ ดินและการปรับปรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ   มีทกัษะในการท างาน   การจดัการ การท างานอย่างมีระบบ  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เลือกใช้เคร่ืองมือ 
วสัดุอุปกรณ์ไดเ้หมาะสมกบังาน มีทกัษะในการท างาน  การจดัการ การแสวงหาความรู้   เลือกใช้อุปกรณ์ในการ
ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดา้นความรับผิดชอบ รักการท างาน  ขยนั   ซ่ือสัตย ์ประหยดั  อดทน  ตรงต่อเวลา 
เสี ยสละและมี วินั ยในการท างาน  เห็นคุณค่ าของการท างาน  ตระหนักถึ งความส าคัญในการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 
ผลการเรียนรู้ 
1.    อธิบายความหมาย หลกัการ และเหตุผลในการท าเกษตรอินทรียไ์ด ้
2.   อธิบายและบอกหลกัการของ มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
3.   บทบาทหนา้ท่ีของ มาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ด ้
4.   อธิบายความส าคญั ส่วนประกอบ ประเภทของดินได ้
5.  อธิบายการเส่ือมโทรมของดินและบอก วธีิการ ขั้นตอน ในการแกปั้ญหาเร่ืองดินได ้
6.  ปฏิบติัการปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพและสามารถท างานตามขั้นตอนได ้
7.  อธิบาย ความส าคญั ประโยชน์ วธีิการและ ขั้นตอน การท างาน ในการท าปุ๋ยหมกัชีวภาพและสามารถ  
    ท  างานตามขั้นตอนได ้
8.  อธิบาย ความส าคญั ประโยชน์ วธีิการและ ขั้นตอน การท างาน ในการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิตปุ๋ยหมกั  
     ชีวภาพและสามารถท างานตามขั้นตอนได ้
รวม   8  ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม  
 
ง 21202  เกษตรอินทรีย ์ 2                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2                                                     เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 สังเกต ศึกษา รวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัการปลูกผกัสวนครัวโดยใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพการเตรียมแปลง
ปลูก การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ ตน้กลา้   การปลูก     การบ ารุง  ดูแลรักษาตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย ์ แลว้น ามาอภิปรายและสรุป 
 ฝึกวางแผน และฝึกปฏิบัติตามแผน เก่ียวกับการปลูกผกัสวนครัวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ                 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ ตน้กลา้   การปลูก     การบ ารุง  ดูแล
รักษาตามแนวทางเกษตรอินทรีย ์การเก็บเก่ียว 

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ือง  การปลูกผกัสวนครัวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  มีทกัษะ
ในการท างาน   การจดัการ การท างานอยา่งมีระบบ  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ได้
เหมาะสมกบังาน  

มีทกัษะในการท างาน  การจัดการ การแสวงหาความรู้   เลือกใช้อุปกรณ์ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  ดา้นความรับผิดชอบ รักการท างาน  ขยนั   ซ่ือสัตย ์ประหยดั  อดทน  ตรงต่อ
เวลา เสียสละและมีวินัยในการท างาน  เห็นคุณค่าของการท างาน  ตระหนักถึงความส าคัญในการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 
 
ผลการเรียนรู้ 
       1.  ศึกษาขอ้มูล วางแผน เตรียมวสัดุอุปกรณ์ ในการปลูกผกัสวนครัวโดยใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ และ
สามารถท างานตามขั้นตอนได ้
      2. วางแผนการเตรียมดิน เตรียมแปลงในการปลูกผกัสวนครัวได้ 
      3. ปฏิบติัการคดัเลือกพนัธ์ุ การปลูกและการดูแลรักษาผกัสวนครัวได ้
     4. วางแผนและปฏิบติัการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชได ้
     5. ปฏิบติัการเก็บเก่ียวผลผลิตและบริหารจดัการผลผลิตได ้
     6. ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองได ้
 
รวม  6   ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวชิาเพิม่เติม  
 
ง 22201 เกษตรอินทรีย ์ 3                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่1                                                  เวลา 20  ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกติ 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 สังเกต  ศึกษา  รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั วสัดุอุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอนการผลิตน ้ าสกดัชีวภาพ จาก
พืชผกัสีเขียว ผลไม้ เศษอาหาร และจากสัตว์ ความหลากหลายทางชีวภาพของน ้ าหมักชีวภาพ การใช้
เทคโนโลยใีนการท าน ้าหมกัชีวภาพ แลว้น ามาวเิคราะห์ อภิปราย และสรุป 
 ฝึกวางแผน และฝึกปฏิบติัตามแผน เก่ียวกบัการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพ การน าไปใชใ้นงานเกษตรและ
ส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัเร่ืองการผลิตน ้าสกดัชีวภาพ มีทกัษะ
ในการท างาน   การจดัการ     การท างานอยา่งมีระบบ  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์
ไดเ้หมาะสมกบังาน มีทกัษะในการท างาน  การจดัการ การแสวงหาความรู้   เลือก  ใชอุ้ปกรณ์ในการท างาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบ รักการท างาน  ขยนั   ซ่ือสัตย ์ อดทน  ตรงต่อเวลา 
เสียสละและมีวินัยในการท างาน  เห็นคุณค่าของการท างาน  ตระหนักถึงความส าคัญในการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบายความส าคญั  ประโยชน์และวธีิการ ขั้นตอนการผลิตน ้าสกดัชีวภาพได ้
2. ศึกษา รวบรวมขอ้มูล วธีิการ ขั้นตอน ความหลากหลายทางชีวภาพของน ้าหมกัชีวภาพได ้
3. ปฏิบติัการผลิตน ้าหมกัชีวภาพชนิดต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลิต และการน าไปใชใ้นงาน 

เกษตรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4. ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองได ้
5. มีเจตคติท่ีดีต่องานเกษตรอินทรีย ์

รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
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ง 22202 เกษตรอินทรีย ์ 4                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2                                                เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 สังเกต ศึกษา  รวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบัการวางแผนการปลูกพืชกินผล การเตรียมวสัดุอุปกรณ์ การ
เตรียมดิน การคดัเลือกเมล็ดพนัธ์ุ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปลูกการรักษา  การป้องกันโรคแมลง
ศตัรูพืช การเก็บเก่ียวผลผลิตและการบริหารจดัการ ตามมาตรฐานสินคา้เกษตร แลว้น ามาวิเคราะห์ อภิปราย 
และสรุป 
 ฝึกวางแผน และฝึกปฏิบติัตามแผน เก่ียวกบัการปลูกพืชผกักินผลในแปลง  การเตรียมแปลงปลูก 
การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ ตน้กลา้   การปลูก     การบ ารุงเก็บเก่ียว  

เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบั การปลูกพืชผกัสวนครัวประเภทกินผล มีทกัษะในการท างาน   
การจดัการ     การท างานอยา่งมีระบบ  ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ เลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ไดเ้หมาะสมกบั
งาน  

มีทกัษะในการท างาน  การจดัการ การแสวงหาความรู้   เลือก  ใช้อุปกรณ์ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม 

มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรับผิดชอบ รักการท างาน  ขยนั   ซ่ือสัตย ์ อดทน  ตรงต่อเวลา 
เสียสละและมีวินัยในการท างาน  เห็นคุณค่าของการท างาน  ตระหนักถึงความส าคัญในการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งคุม้ค่าและถูกวธีิ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.อธิบาย  ความส าคญั ประโยชน์ วธีิการ ขั้นตอน ในการปลูกพืชผกักินผลตามวธีิการของเกษตร
อินทรียแ์ละสามารถท างานตามขั้นตอนได ้
2. วางแผนและปฏิบติัการปลูกพืชผกักินผลโดยใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
3. ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองได ้
4. มีเจตคติท่ีดีต่องานเกษตรอินทรีย ์  

รวม  4   ผลการเรียนรู้ 
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ง 23201 การปลูกผกัปลอดสารพิษ 1                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1                                   เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
มีความรู้ความเขา้ใจในการปลูกผกัปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลรักษาและฝึกปฏิบติัจริง

เพื่อใหส้ามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพเป็นรายไดเ้สริมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปฏิบติักิจกรรม  ส ารวจตรวจสอบ  อภิปราย   เก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ คุณค่าทาง

โภชนาการของผกั  อันตรายของสารเคมีท่ีตกค้างในผกัต่อสุขภาพและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ  วธีิการลดการใชส้ารเคมีในการปลูกผกั  การปลูกผกัตามขั้นตอนการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ  
การตลาด  และการประเมินผลการผลิต  

เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะ   และเจตคติ  ท่ีดีต่อการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปลูกพืชปลอดสารพิษได ้
              2.  วางแผนและปฏิบติัเก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ 
              3.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าทางโภชนาการของผกั 
              4.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอนัตรายของสารเคมีท่ีตกคา้งในผกัต่อสุขภาพและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ   
             5.   อธิบายวธีิการลดการใชส้ารเคมีในการปลูกผกั   
             6.  ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองได ้
             7.  มีเจตคติท่ีดีต่องานเกษตรอินทรีย ์
รวม  7   ผลการเรียนรู้ 
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ง 23202 การปลูกผกัปลอดสารพิษ 2                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2                                 เวลา 20  ชัว่โมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
ความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปลูกผกัปลอดสารพิษรวมทั้งวธีิการปลูก

พืชผกัปลอดสารพิษ การปลูกผกัในแปลงปลูก  
ปฏิบติักิจกรรม  อภิปราย   เก่ียวกบัการวางแผนการปลูกผกัปลอดสารพิษและลงมือปฏิบติัการปลูก

ผกัปลอดสารพิษ  ตลอดการดูแลรักษาตามระยะ 
เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ  ทกัษะ   และเจตคติ  ท่ีดีต่อการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ 

 
ผลการเรียนรู้ 

1.  ความรู้ความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
              2.  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ 
              3.  วางแผนและปฏิบติัเก่ียวกบัการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
              4.  ประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองได ้
              5.   มีเจตคติท่ีดีต่องานเกษตรอินทรีย ์
รวม  5   ผลการเรียนรู้ 
 

 


