
 

 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

  สาระพื้นฐาน   ☐   สาระเพิ่มเติม 
รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๙  รหัสวิชา ง๓๓๑๐๑       เวลา ๔๐ ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖                   ภาคเรียนที่ ๒                             ๑.๐ หน่วยกิต 
 
 

 ศึกษาการเก็บอาหาร การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์
ไทย  และของเหลือใช้ภายในวังสวนสุนันทา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีอยู่ในประเทศ  และอาชีพต่างๆ 
ที่มีอยู่ในโลก ระบบงานคอมพิวเตอร์ส าหรับการน าโปรแกรมไปประยุกตใ์ช้ในชีวิตประจ าวัน หรือ โปรแกรมอ่ืน
ที่มีเนื้อหาวิธีการท างานเทคนิคที่สับซ้อนกว่าที่เคยเรียนมา ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการน าเสนองานแบบ
สื่อประสม เพ่ือน าเสนองานต่าง ๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ น าเสนองานแบบสื่อผสมแบบต่าง ๆ  

โดยใช้การอภิปรายวิธีการท างาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  
ทักษะกระบวนการท างานอย่างสร้างสรรค์ และทักษะการจัดการ  

เพ่ือให้มีความรู้จักรับผิดชอบตนเองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงความเป็นผู้น าในฐานะพลเมือง
ดิจิตอลได้ 

 
 
ตัวช้ีวัด 
(ง๑.๑ ม.๖/๑),(ง๑.๑ ม.๖/๒),  (ง๑.๑ ม.๖/๓),(ง๑.๑ ม.๖/๔) ),(ง๑.๑ ม.๖/๕),  (ง๑.๑ ม.๖/๖),(ง๑.๑ 
ม.๖/๗) 
(ง๒.๑ ม๑/๔), (ง๒.๑ ม๑/๕), (ง๓.๑ ม๑/๑), (ง๓.๑ ม๑/๒), (ง๓.๑ ม๑/๔), (ง๓.๑ ม๑/๖), 
 (ง๓.๑ ม๑/๙), (ง๓.๑ ม๑/๑๐), (ง๓.๑ ม๑/๑๒)(ง๔.๑ ม๑/๑), (ง๔.๑ ม๑/๒), (ง ๔.๑ ม ๑/๓) 
 
 
รวม   ๑๙  ตัวช้ีวัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๙ 
ง ๓๓๑๐๑                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                      คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
( ๑๐๐) 

๑ ง๑.๑ ม.๖/๑,ง๑.๑ ม.๖/๒  
ง๑.๑ ม.๖/๓,ง๑.๑ ม.๖/๔ 
ง๑.๑ ม.๖/๕,ง๑.๑ ม.๖/๖ 
ง๑.๑ ม.๖/๗ 
 

การถนอมอาหารจัดเป็นวิธีการ
หนึ่งของการใช้อาหารที่มีอยู่แล้ว
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ช่วย
ลดการทิ้งอาหารจากท่ีเหลือ
รับประทานท าให้อาหารดูสด
ใหม่คงสภาพสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ หรือแปรสภาพเป็น
อาหารชนิดใหม่ที่ยังสามารถ
รับประทานต่อได้ หรือน าไป
จ าหน่ายเพื่อให้เกิดการงอกเงย
ของก าไรได้อีกด้วย 
  

อาหารและ
โภชนาการ 

๑๐ ๑๕ 

๒ ง๑.๑ ม.๖/๑,ง๑.๑ ม.๖/๒  
ง๑.๑ ม.๖/๓,ง๑.๑ ม.๖/๔ 
ง๑.๑ ม.๖/๕,ง๑.๑ ม.๖/๖ 
ง๑.๑ ม.๖/๗ 
 

งานประดิษฐ์ของใช้ที่เป็น
เอกลักษณ์ไทยการน าของเหลือ
ใช้ภายในวังสวนสุนันทา มา
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของเล่น ของใช้ 
ของประดับตกแต่งนอกจากจะ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย การ
สร้างอาชีพและเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
ครอบครัวเป็นงานที่แสดงถึง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาของไทย 
ซึ่งควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไป
ด้วย 
 

งานประดิษฐ์ 
 

๑๐ ๑๕ 

 
 
 



โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๙ 
ง ๓๓๑๐๑                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                     คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
( ๑๐๐) 

สอบกลาง
ภาค 

ง๑.๑ ม.๖/๑,ง๑.๑ ม.๖/๒  
ง๑.๑ ม.๖/๓,ง๑.๑ ม.๖/๔ 
ง๑.๑ ม.๖/๕,ง๑.๑ ม.๖/๖ 
ง๑.๑ ม.๖/๗ 

 

-  ความหมายของงานประดิษฐ์ 
-  ประเภทของงานประดิษฐ์ 
-  งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ไทย 
-  คุณค่าของงานประดิษฐ์ 
-  แนวทางการสร้างรายได้จาก
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ไทย 
-  การถนอมอาหาร 
-  การแปรรูปอาหาร   

- ๓๐นาท ี ๒๐ 

๓ 
 

ง๔.๑ ม๑/๑,ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 
ง ๔.๑ ม๑/๔ 
 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพ
ธุรกิจ การเตรียมตัวเพื่อ
ประกอบธุรกิจ  ประเภทของงาน  
งานธุรกิจ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 
-  แนวโน้มด้านอาชีพที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน การเตรียมตัว
หางานและสมัครงาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพเข้าสู่งาน    
ลักษณะความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าของอาชีพต่าง ๆ   
วิธีการสมัครงาน   การเตรียมตัว
ในการสัมภาษณ์     ลักษณะการ
ท างาน  

งานอาชีพ ๑๐ ๑๕ 

 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๙ 
ง ๓๓๑๐๑                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                     คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
( ๑๐๐) 

  ความส าคัญและประโยชน์ 
หลักการ วิธีการและขั้นตอนการ
ท างาน ความหมายและ
ความส าคัญของจรรยาบรรณ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ประเภทต่าง ๆ ในระบบงาน 
การจัดท าโครงงานอาชีพ 

   

๔ (ง๒.๑ ม๑/๔), (ง๒.๑ ม๑/
๕) 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- เลือกใช้เทคโนโลยี 

ผลิตภัณฑ์ของ
ฉัน 

๒ ๕ 

๕ 
 

(ง๓.๑ ม๑/๑) ,(ง๓.๑ ม๑/
๒) (ง๓.๑ ม๑/๔) 
(ง๓.๑ ม๑/๖) 
 (ง๓.๑ ม๑/๙)  
(ง๓.๑ ม๑/๑๐) 
(ง๓.๑ ม๑/๑๒) 

- อธิบายองค์ประกอบและ
หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
- บอกคุณลักษณ์ของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
- การเขียนโปรแกรม 
- การประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 
- อินเทอร์เน็ต 
- สร้างชิ้นงาน 

เปิดโลกกว้าง 
สร้างสรรค ์

ชิ้นงาน 

๘ ๑๐ 

  

สอบ
ปลาย
ภาค 

(ง๓.๑ ม๑/๑)  
(ง๓.๑ ม๑/๒) 
(ง๓.๑ ม๑/๔) 
(ง๓.๑ ม๑/๖) 
(ง๓.๑ ม๑/๙) 
(ง๓.๑ ม๑/๑๐) 

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
- เลือกใช้เทคโนโลยี 
- การเขียนโปรแกรม 
- อินเทอร์เน็ต 
- การประมวลผลข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

สอบปลาย
ภาค 

๓๐ นาที ๒๐ 

 
 

 
 
 



โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี๙ 
ง ๓๓๑๐๑                            ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ ภาคเรียนที่  ๒ 
เวลา  ๔๐  ชั่วโมง                     คะแนนเต็ม   ๑๐๐   คะแนน     
 

หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวช้ีวัด 

 

สาระส าคัญ ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 
( ๑๐๐) 

 ง๔.๑ ม๑/๑,ง๔.๑ ม๑/๒  
ง ๔.๑ ม๑/๓ 
ง ๔.๑ ม๑/๔ 

 

-การเตรียมตัวหางานและ
สมัครงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพเข้าสู่งาน  
-ความหมาย ความส าคัญและ
ประโยชน์ หลักการ วิธีการและ
ขั้นตอนการท างาน 
ความหมายและความส าคัญ
ของจรรยาบรรณ -  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประเภท
ต่าง ๆ ในระบบงาน    
 

 

   

  รวม  ๔๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 


