
 
 

ค าอธิบายรายวิชา   
  สาระพื้นฐาน   ☐   สาระเพิ่มเติม 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๒ รหัสวิชา ง๒๑๑๐๒      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑                  ภาคเรียนที่ ๒                ๑.๐ หน่วยกิต 
 

  
ศึกษา เข้าใจกระบวนการท างานของระบบธุรกิจ เข้าใจ ความหมาย บทบาท ความส าคัญ ผลกระทบ  

ลักษณะส าคัญ องค์ประกอบของระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบปฏิบัติการ 

 โดยใช้ทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการแก้ปัญหา ตัดสินใจในการท างาน  กระบวนการท า งาน
กลุ่มในการท างานอย่างเป็นขั้นตอน  

เพ่ือให้ มีเจตคติท่ีดีในการเลือกอาชีพและให้ความส าคัญในการประกอบอาชีพและการสร้างอาชีพ
เพ่ือให้มีทักษะในการท างานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน 
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป   ใช้ Internet ในการสืบค้น งานและสามารถสื่อสารทางด้านเทคโนโลยี ในเบื้องต้นได้ มี
คุณธรรม และมีนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิต
และครอบครัว 

 
 
ตัวช้ีวัด 
(ง ๓.๑ ม๑/๑), (ง ๓.๑ ม๑/๒), (ง ๓.๑ ม๑/๓) 
(ง ๔.๑ ม๑/๑), (ง ๔.๑ ม๑/๒),  (ง ๔.๑ ม๑/๓) 
 
รวม   ๖  ตัวช้ีวัด 



โครงสร้างรายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 
ง ๒๑๑๐๒                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน   
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

๑ ง๔.๑ ม๑/๑ ,ง๔.๑ ม๑/๒      
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

ความหมายและความส าคัญของงาน
ประจ าวันและงานธุรกิจ รูปแบบของงาน 
องค์กรธุรกิจ ขั้นตอนการท างานตาม
กระบวนการของธุรกิจ แก้ปัญหาในการ
ท างานอย่างมีเหตุผล การหาแนวทางการ
เลือกอาชีพ   เห็นความส าคัญของการสร้าง
อาชีพในระบบเศรษฐกิจ 

ความรู้เกี่ยวกับ
งานและธุรกิจ 

๔ ๕ 

๒ ง๔.๑ ม๑/๑,ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

กระบวนการจัดการเป็นกระบวนการท างาน
ของธุรกิจ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
ตระหนักถึงขั้นตอนการบริหารงานในธุรกิจ 
เพ่ือเตรียมตัวเป็นส่วนหนึ่งในระบบใน
องค์กรและในฐานะที่เป็นทรัพยากรการ
จัดการ 

การจัดการงาน
อาชีพ 

๔ ๑๐ 

๓ ง๔.๑ ม๑/๑,ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

การประกอบอาชีพเป็นกิจกรรมหนึ่งในการ
ด ารงชีวิตในสังคมมนุษย์ แต่ละอาชีพมี
ลักษณะการประกอบอาชีพและรายได้
แตกต่างกัน จึงต้องเข้าใจการวางแผน
ประกอบอาชีพอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

งานอาชีพ 
 
 

๘ ๑๐ 

๔ ง๔.๑ ม๑/๑,ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

กระบวนการท างานเป็นการลงมือท างาน
ด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึกท างานอย่าง
สม่ าเสมอ กระบวนการท างานมี ๔ ขั้นตอน 
คือ การวิเคราะห์งาน การวางแผน การ
ล าดับขั้นตอน แลการประเมินผล 

ทักษะ
กระบวนการ

ท างาน 

๔ ๕ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒ 
ง ๒๑๑๐๒                                ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน   
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
( ๑๐๐ ) 

สอบ ง๔.๑ ม๑/๑,ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

สรุปทบทวน รูปแบบองค์กรธุรกิจ การ
บริหารจัดการ การวางแผนประกอบอาชีพ 
และทักษะกระบวนการท างาน 

 ๔๕ 
นาที 

๒๐ 

๕ (ง ๓.๑ ม๑/๑) - หลักการท างาน บทบาท และประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ 

มาศึกษา
คอมพิวเตอร์

กันเถอะ 

๔ ๖ 

๖ (ง ๓.๑ ม๑/๒)   - อธิบายลักษณะส าคัญและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒ ๔ 

๗ (ง ๓.๑ ม๑/๒) - ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การ
ประมวลผล

ข้อมูล 

๒ ๔ 

๘ (ง ๓.๑ ม๑/๑) 
(ง ๓.๑ ม๑/๒) 
(ง ๓.๑ ม๑/๓) 

- หลักการใช้ Internet เบื้องต้น ท่องไปในโลก
กว้าง 

๖ ๘ 

๙ (ง ๓.๑ ม๑/๑) 
(ง ๓.๑ ม๑/๒) 
(ง ๓.๑ ม๑/๓) 

- หลักการท างานของโปรแกรมเบื้องต้น สร้างสรรค์งาน
สิ่งพิมพ์
เบื้องต้น 

๖ ๘ 
 
 
 
 
 

สอบ (ง ๓.๑ ม๑/๑) 
(ง ๓.๑ ม๑/๒) 
(ง ๓.๑ ม๑/๓) 

- หลักการท างาน บทบาท และประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ 
- อธิบายลักษณะส าคัญและผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
- หลักการใช้ Internet เบื้องต้น 
- หลักการท างานของโปรแกรมเบื้องต้น 

 ๔๕ 
นาที 

๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
 


