
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

  สาระพื้นฐาน   ☐   สาระเพิ่มเติม 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖  รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒      เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                  ภาคเรียนที่ ๒                        ๑.๐ หน่วยกิต 
 
  

ศึกษาและสามารถ เลือกอาชีพที่สนใจ ปลูกฝังลักษณะนิสัย  มีทักษะ  มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์   
ฝึกให้ผู้เรียนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน   งานส านักงาน  งาน
การเงินและการบัญชี  การจัดการ  ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้น าความรู้   มาปฏิบัติ  รู้จักการท างานเป็นกลุ่ ม  
ศึกษาความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากรการวิเคราะห์   
งานแผนการท างาน  ปรับปรุงและพัฒนา  ปฏิบัติการอภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หล ากหลาย  และสอดคล้อง
กับความรู้ ความถนัดและความสนใจ  มีกระบวนการท างานที่ดี  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     

โดยใช้ความ เชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูล  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ชนิดของซอฟต์แวร์ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเ ทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่   

 เพ่ือให้ มีคุณธรรม และมีนิสัยในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว     มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตส านึกมีวิ นัย มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา รัก
การท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  มีเจตคติท่ีดีในการท างาน  ตลอดจนอาจต้องเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์และบูรณาการกับรายวิชาอ่ืน ๆ  ได้ตามความเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัด 
(ง๒.๑ ม๑/๑), (ง๒.๑ ม๑/๒), (ง๓.๑ ม๑/๑), (ง๓.๑ ม๑/๒), (ง๓.๑ ม๑/๓), (ง๓.๑ ม๑/๔) 
(ง๔.๑ ม๑/๑),(ง ๔.๑ ม๑/๒),  (ง ๔.๑ ม๑/๓) 
 
รวม  ๙ ตัวช้ีวัด 



 โครงสร้างรายวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖ 
ง  ๒๓๑๐๒                          ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  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 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับงบประมาณ การบันทึก
บัญชีและการจัดท างบการเงิน 

งบประมาณ ๘ ๑๐ 

๒ ง๔.๑ ม๑/๑ 
ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

ความหมายและความส าคัญเก่ียวกับเอกสารซื้อ
ขาย เอกสารเครดิต  ลักษณะของเอกสารที่ใช้
ในธุรกิจ และการติดต่อซ้ือขาย ด้วยระบบการ
แลกเปลี่ยน 

เอกสารธุรกิจ ๘ ๑๐ 

๓ ง๔.๑ ม๑/๑ 
ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 

ความหมายและความส าคัญของการเงินและ
การวิเคราะห์รายการค้า การจัดท างบการเงิน 

การเงินและ
บัญชี 

๔ ๑๐ 

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

สรุปทบทวน  
ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ เอกสารธุรกิจ  
การบัญชี 

ภาษี พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

๓๐ นาที ๒๐ 

๔ (ง๒.๑ ม๑/๑), (ง๒.๑ ม๑/๒) - ระดับของเทคโนโลย ี
- กระบวนการเทคโนโลยี 

การสร้างสรรค์
เทคโนโลยี 

๒ ๔ 

๕  (ง๓.๑ ม๑/๑) - การใช้เทคโนโลยี การใช้
เทคโนโลย ี

๒ ๔ 

๖ (ง๓.๑ ม๑/๒) - โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน การโปรแกรม ๔ ๖ 

๘  (ง๓.๑ ม๑/๓) - การน าเสนองาน การน าเสนองาน ๖ ๘ 

๙ (ง๓.๑ ม๑/๔) - การสร้างชิ้นงาน การสร้างงาน ๖ ๘ 

 
 
 
 
 
 

    โครงสร้างรายวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี๖ 



ง  ๒๓๑๐๒                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                    คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน   
 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก
คะแนน 
(๑๐๐) 

สอบ (ง๒.๑ ม๑/๑)  
(ง๒.๑ ม๑/๒)  
(ง๓.๑ ม๑/๑) 
(ง๓.๑ ม๑/๒) 

- ระดับของเทคโนโลย ี
- กระบวนการเทคโนโลยี 
- การใช้เทคโนโลย ี
- โปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน 

สอบกลางภาค 
/ สอบปลาย

ภาค 

๓๐ นาที ๒๐ 

รวม ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 


