
 

๓๘๐ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่ ๑  การดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐาน ง๑.๑เขาการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแกปญหา  ทักษะการทํางานรวมกัน  และทักษะ 

การแสวงหาความรู  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน  มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตและอาชีพ  

(Life and Career Skills) 

3R8C 

มาตรฐาน ง๑.๑ 

ตัวช้ีวัด 

๑. วิเคราะหขั้นตอนการ

ทํางานตามกระบวนการ

ทํางาน 

๒. ใชกระบวนการกลุม

ในการทํางานดวยความ

เสียสละ 

๓. ตัดสินใจแกปญหา

การทํางานอยางมีเหตุผล 

หลักการวิเคราะหขั้นตอนทํางาน

ตาง ๆตองอาศัยทักษะ

กระบวนการทํางานตามลําดับที่

วางแผน โดยใชกระบวนการกลุม 

และแนว ทางในการแกปญหา

งานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

๑. ทักษะกระบวนการทํางาน 

- วิเคราะหงาน 

- วางแผน 

- ปฏิบัติงาน 

- ประเมินผล 

๒. ทักษะกระบวนการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนตามบทบาท

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๓. ทักษะกระบวนการแกปญหาใ

การทํางาน 

- การสํารวจปญหา 

- วิเคราะหปญหา 

- การสรางทางเลือก 

- ประเมินทางเลือก 

- วางแผนปฏิบัติ- ประเมิน

๑. เลือกใชเทคโนโลยีในการ

ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

๒. วิพากษวิจารณการทํางานใน

กลุมบนพ้ืนฐานของขอมูล

สารสนเทศที่ถูกตองอยาง

สรางสรรค 

๓. สํารวจและเรียนรูเกี่ยวกับกลุม

อาชีพตางๆจนสามารถเลือกอาชีพ

ที่ตนสนใจ 

๔. แยกแยะขอมูลการปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนการทํางานใน

ชีวิตประจําวัน 

๕. จัดการกับปญหาการทํางาน

ตางๆรอบตัวในสภาพสังคม

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณและ

ทักษะในการแกปญหา 

4.ทักษะดานความ

รวมมือการทํางานเปน

ทีม  การทํางานเปนทีม 

และภาวะผูนํา 

 
 

คุณลักษณะดาน

การเรียนรู (การ

ตรวจสอบการ

เรียนรูของตนเอง) 

- คุณลักษณะดาน

ศีลธรรม (ความ

ซื่อสัตย) 

 

 



 

๓๘๑ 
การแกปญหา ปจจุบัน 

 

 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระที่  ๓เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน ง๓. ๑เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน การสืบคนขอมูลการเรียนรู  การสื่อสาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยาง 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 

21 

ทักษะชีวิตและอาชีพ  

(Life and Career Skills) 

3R8C 

มาตรฐาน ง๓. ๑ 

๑. อธิบายหลักการทํางาน 

บทบาท  

    และประโยชนของ

คอมพิวเตอร 

๒. อภิปราย ลักษณะสําคัญ และ

ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

๓. ประมวลผลขอมูลใหเปน

สารสนเทศ 

 

 

หลักการทํางาน บทบาท 

ประโยชน ลักษณะสําคัญ 

และผลกระทบของใช

กระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กับชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

- ทักษะการจําแนกหลักการ

ทํางาน ประโยชน บทบาทและ

ประเภทของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ทักษะการวิเคราะห

ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ทักษะการจัดระเบียบขอมูล

และประมวลผลขอมูลใหเปน

สารสนเทศตามวิธีการจัดการ

สารสนเทศ 

 

๑. การคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการแกปญหา 

- การวิเคราะห 

- ประเมินขอมูลหลักฐานกอน

ตัดสินใจ 

๒. การรูเทาทันสารสนเทศ 

- ประเมินความนาเช่ือถือของ

แหลงขอมูล 

- การเขาถึงแหลงขอมูลได

รวดเร็วและกวางขวาง 

ทักษะการรูเทาทันสื่อ 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการ

เขียน 

3.ทักษะดานการคิด

อยางมีวิจารณญาณ

และทักษะในการ

แกปญหา 

4.ทักษะดานความ

รวมมือการทํางาน

เปนทีม  การทํางาน

เปนทีม และภาวะ

ผูนํา 

 

คุณลักษณะ

ดานการ

เรียนรู (การ

ตรวจสอบ

การเรียนรู

ของตนเอง) 

- 

คุณลักษณะ

ดาน

ศีลธรรม 

(ความ

ซื่อสัตย) 



 

๓๘๒ 
 - การวิเคราะหและวิพากย

ผลกระทบของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศตอตนเองและสังคม 

- ตรวจสอบแหลงอางอิงขอมูลที่

เช่ือถือได 

- จัดการประมวลผลขอมูลและ

ใชงานสารสนเทศแตละระดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๘๓ 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

สาระ ๔การอาชีพ 

มาตรฐาน ง๔.๑  เขาใจ มีทักษะที่จําเปน  มีระสบการณ  เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ความรูหลักของวิชา 

(Core Concept) 

ทักษะที่สําคัญ 

(Core  Skills) 

ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

คุณลักษณะ

ศตวรรษที่ 21 

ทักษะชีวิตและอาชีพ  

(Life and Career 

Skills) 

3R8C 

มาตรฐาน ง๔.๑ 

ตัวช้ีวัด 

๑. อธิบายแนวทางเลือก

อาชีพ 

๒. มีเจตคติที่ดีตออาชีพ 

๓. เห็นความสําคัญของการ

สรางอาชีพ 

แสวงหาแนวทางและเลือก

อาชีพตามความสนใจโดยมี

เจตคติที่ดีและเห็น

ความสําคัญของการสราง

อาชีพ 

- แสวงหาความรูเกี่ยวกับ

อาชีพและเลือกอาชีพที่

ตนเองสนใจ 

- ทักษะการสรางอาชีพ

สุจริตและมีเจตคติที่ดีตอ

การประกอบอาชีพ 

- ตระหนักรูถึงความถนัด

และความสนใจในอาชีพ

ของตนเอง 

- ทักษะการสํารวจแสวงหา

ขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 

- ทักษะการตัดสินใจเลือก

แนวทางการประกอบอาชีพ 

-สืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับ

ลักษณะของอาชีพและกลุม

อาชีพตางๆในทุกภาคสวน

และเลือกอาชีพที่เหมาะสม

กับตนเอง 

 

 

1.ทักษะดานการอาน 

2.ทักษะดานการเขียน 

3.ทักษะดานการคิดคํานวณ 

4.ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณและทักษะในการ

แกปญหา 

5.ทักษะดานความรวมมือการ

ทํางานเปนทีม  การทํางานเปน

ทีม และภาวะผูนํา 

 

คุณลักษณะ

ดานการเรียนรู 

(การตรวจสอบ

การเรียนรูของ

ตนเอง) 

- คุณลักษณะ

ดานศีลธรรม 

(ความซื่อสัตย) 

 



 

๓๘๔ 
 

 


