
คําอธิบายรายวิชาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

 

 

ง 21101  งานเกษตร 1 (Basic  Agriculture 1)                1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาประวัติความเปนมาของการเล้ียงสัตว ความสําคัญของการเล้ียงสัตวตอเศรษฐกิจและสังคมไทย 

ประเภทของสัตวเล้ียงท่ีนิยมเล้ียงในประเทศไทย ปจจัยสําคัญในการวางแผนเล้ียงสัตว แนวทางการศึกษา

คนควาขอมูลเพื่อการเล้ียงสัตว แนวทางการวางแผนจัดการเล้ียงสัตว  การคัดเลือกพันธุและการเตรียมพันธุ 

การเตรียมอุปกรณและโรงเรือน อาหารและการใหอาหารสัตวบก การปองกันกําจัดโรคและศัตรูสัตวบก แนว

ทางการเล้ียงสัตวบก  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตสัตวน้ํา สถานท่ีเล้ียงสัตวน้ําและการคัดเลือกพันธุ 

อาหารและการใหอาหารสัตวน้ํา การปองกันกําจัดโรคและศัตรูสัตวน้ํา แนวทางการเล้ียงสัตวน้ํา  การนําของ

เสียจากการเล้ียงสัตวไปใชประโยชน การใชประโยชนจากผลผลิต การแปรรูปและการถนอมผลผลิต การจัด

จําหนายผลผลิตจากสัตว วิธีการกําหนดราคาจําหนาย การบันทึกรายรับ-รายจาย  

 

ง 21102  งานบาน 1 (Home Economics 1)                  1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาอุปกรณและวัสดุ รวมท้ังข้ันตอนการทําความสะอาดบาน การเลือกซื้อสวนผสมของอาหาร เชน 

อาหารสด สารปรุงแตงอาหาร รูวิธีประกอบอาหารอยางสงวนคุณคา เลือกใชเครื่องไฟฟา และเทคโนโลยีอยาง

มีประสิทธิภาพ รูจักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอ

ครอบครัว 

 

ง 21103  งานชางและงานประดิษฐ 1 (Industrial Education 1)   

  1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการวิธีการ ข้ันตอน กระบวนการทํางาน การจัดการ 

สามารถทํางาน และประเมินผลการทํางาน งานชาง งานประดิษฐ ตลอดจนการใชซอมแซม  ดัดแปลง  เก็บ 

บํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน  มีความคิดริเริ่มในการทํางาน  การทํางานดวยความรับผิดชอบ 

ขยัน ซื่อสัตย ประหยัดอดทน และใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในการทํางานอยางคุมคา

และถูกวิธี 

 วางแผนและลงมือปฏิบัติในเรื่องการเก็บการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ งานชาง การ

อานแบบเบ้ืองตน การซอมแซม ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใชในบานและการรักษาความปลอดภัยในการทํางาน

เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในงานชางและงานประดิษฐ  สามารถซอมแซมดัดแปลงเครื่องใชในบานไดอยาง

ถูกตอง ตามกระบวนการทํางานและปลอดภัย มีนิสัยขยัน อดทน ประณีต รอบคอบ           มีระเบียบและ

ประหยัด โดยประกอบไปดวยงานเขียนแบบ  และงานไม 

 ศึกษาและปฏิบัติการใช การบํารุงเครื่องมือ และอุปกรณเขียนแบบ หลักการใชเสน การจัด

หนากระดาษ การเขียน  กรอบบอกช่ือ การเขียนตัวอักษร การใชมาตรสวนในงานเขียนแบบ  ประเภทตาง ๆ 



สัญลักษณในงานเขียนแบบ  การเขียนรูปฉาย รูปตัด รูปใดโซเมตริกของรูปทรงเรขาคณิตลักษณะตาง ๆ และ

นําไปประยุกตใชในงานชางได 

 

ง 22101  งานเกษตร 2 (Basic  Agriculture 2)              1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของผักสวนครัว การแบงประเภทของพืชผัก 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริโภคผักและการรับประทานผักใหปลอดภัย การวางแผนงาน การปลูกผัก 

เครื่องมือและอุปกรณในการปลูก ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของพืชผัก การเพาะเมล็ดพันธุผัก การเตรียม

ดินปลูก การยายตนกลา การปฏิบัติดูแลรักษา การใหน้ํา การกําจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว  การบรรจุภัณฑ  การ

จัดจําหนาย การบันทึกรายรับรายจาย วิธีการปลูกผักใหปลอดภัยจากสารพิษ  การนําผลผลิตจากผักไปใชใหเกิด

ประโยชนไดอยางถูกตองและคุมคา มีจิตสํานึกท่ีดีตออาชีพการปลูกผัก 

 

ง 22102  งานบาน 2 (Home Economics 2)                  1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาคุณสมบัติของผาและเสนใย ชนิดตาง ๆ ไดแก  ใย ธรรมชาติ ใยสังเคราะห ใยผสม เรียนรูวิธีการ

แตงกายใหเหมาะสมกับรูปรางและโอกาส  การลบรอยเปอน การซัก-รีด การซอมแซมเส้ือผา จักรเย็บผา  ฝก

ปฏิบัติการเย็บผาดวยจักรเย็บผา  เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

ง 23101  งานชางและงานประดิษฐ 2 (Industrial Education 2)    

                  1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ศึกษาลักษณะอาชีพท่ัวๆ ไป ในงานชางและงานประดิษฐ โดยมุงเนนในงานเขียนแบบแตละประเภท 

โดยแยกตามลักษณะของงานดานวิศวกรรม งานกอสราง สถาปตยกรรม งานครุภัณฑ การใชอุปกรณและวัสดุ 

เครื่องมือเขียนแบบอยางถูกตอง ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ฝกปฏิบัติงานเขียนแบบ โดยมุงศึกษาข้ันตอน

และวิธีการเขียน และการใชเครื่องมือเขียนแบบ ฝกปฏิบัติงานเขียนแบบตัวอักษรท่ีใชในการอธิบาย

รายละเอียดของแบบประเภทตางๆ เขียนภาพ 3 มิติ ภาพดาน การบอกขนาด การใชมาตราสวนและหนวย

การวัดในการเขียนแบบท่ัวๆ ไป 

 ศึกษางานชางพื้นฐานท่ีจําเปนในบาน วิเคราะห วางแผนและลงมือปฏิบัติในเรื่องการเก็บ การใช  การ

บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณงานชาง การอานแบบวงจรไฟฟาเบ้ืองตน การชวยซอมแซมและดัดแปลงงาน

ไฟฟาในบาน เพื่อใหมีความรูความเขาใจงานชางไฟฟาพื้นฐาน สามารถซอมแซม มีทักษะงานไฟฟาบานได

อยางถูกตองตามกระบวนการทํางานและความปลอดภัย มีนิสัย ขยัน อดทน ประณีต รอบคอบ มีระเบียบและ

ประหยัด สามารถนําไปประกอบอาชีพไดในอนาคต 

 

 

 

 



ง 23102  งานธุรกิจ (Basic  Business)                          1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาธุรกิจในชีวิตประจําวัน หลักการซื้อสินคาและบริการ การออมทรัพย การลงทุน การวางแผน

การใชจายเงิน การบันทึกบัญชีเบ้ืองตน การใหสินเช่ือ การประกันภัย และการจัดเก็บเอกสารในบาน โดยใช

การศึกษาคนควา การปฏิบัติจริง การแสดงความคิดเห็น การสืบคนขอมูล การอภิปราย การทํางานกลุม และ

จากประสบการณ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจท่ีผูบริโภคจะตองใชในชีวิตประจําวัน และนําไป

ประยุกตใชใหเปนผูบริโภคท่ีฉลาด 

 

ง 20201  การประกอบอาหาร (Cooking)                       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับ การใช การดูแลรักษาอุปกรณเครื่องใชในครัว อุปกรณในการประกอบอาหาร เทคนิค

เบ้ืองตนในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารอยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ  

 ฝกปฏิบัติการใชอุปกรณในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารอยางสงวนคุณคาทางโภชนาการ 

การนําเทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาหาร โดยเนนกระบวนการ ข้ันตอน และนิสัยในการทํางาน 

 
ง 20202   เย็บปกถักรอย (Embroidery)                      1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเครื่องมือและอุปกรณในการถักนิตต้ิง  โครเชท  การปกคลอสทิส   การอานลายถัก  และลายปก   

รูวิธีถักและปกไดตามลาย สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีความภาคภูมิใจในตนเอง เปนคนมี

คุณภาพท่ีดีในสังคม ท้ังในดานคุณธรรม จริยธรรม 

 

ง 20203  รอยมาลัย (Thai  Garlands)                         1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเครื่องมือ ชนิดของดอกไม ใบไม ท่ีนํามารอยมาลัย สามารถรอยมาลัย รอยอุบะ และประกอบ

เปนช้ินงานใหสําเร็จ สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน มีความภาคภูมิใจในตนเอง สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

ง 20204  อาหารจากแปง (Flour  and  Food)               1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบของแปง  คุณสมบัติท่ัวไปของแปงชนิดตาง ๆ การเลือกซื้อและการเก็บ

รักษาแปง  เทคนิคการประกอบอาหารประเภทแปง  หลักในการทําอาหารท่ีผสมแปงและส่ิงท่ีทําใหผลิตภัณฑ

ข้ึนฟู  ประกอบอาหารท่ีทําจากแปงชนิดตางๆ ท้ังคาวและหวาน  ปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกในความ

รับผิดชอบตอครอบครัว การพึ่งตนเอง การใชทรัพยากรใหคุมคา ถูกวิธี ใชเทคโนโลยีในการทํางาน และมีเจต

คติท่ีดีตองาน 

 

 

 
 



ง 20206  ผลิตภัณฑจากผา (Cloth Products)               1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาวิธีการเย็บผาดวยมือ  การเย็บผาดวย จักรคอมพิวเตอร และการปกจักร การดูแลรักษาจักรเย็บ

ผา  ฝกปฏิบัติการออกแบบและผลิตช้ินงานจากผา  เรียนรูวิธี การสรางแบบตัด   การประกอบช้ินงาน  รวมท้ัง

การตกแตง   เพื่อใหนักเรียน สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน รูจักการทํางานตามลําดับข้ันตอน    มี

ความภาคภูมิใจในผลงานและความสามารถของตน 

 

ง 20207  การจัดดอกไมสด  (Flower  Arrangement)      1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 เพื่อใหเลือกเครื่องมือเครื่องใชในการจัดดอกไมอยางถูกตอง  รูวิธีการรักษาดอกไม   เพื่อใหสดทน

นาน และรูจักวิธีการเลือกดอกไมใหเหมาะสมกับภาชนะและแบบท่ีใชในการจัด ฝกปฏิบัติการจัดดอกไม   

โดยเนนข้ันตอนและทักษะกระบวนการ   เพื่อใหรูจักการวางแผนในการทํางาน  ซาบซึ้งและมีความคิดริเริ่ม

ในการสรางสรรคผลงาน และมีการทํางานไดอยางเปนระบบ  

 

ง 20208 พิมพดีดไทยดวยคอมพิวเตอร (Thai  Typing  Skill  on  Computer)   

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพิมพ ทานั่ง ลักษณะการวางมือบนแปนเหยา การวางนิ้ว ตําแหนง

นิ้วมือ และการวางเอกสารท่ีถูกตอง การพิมพอักษรไทยบนแปนพิมพแบบสัมผัส โดยใชการฝกปฏิบัติพิมพดวย

โปรแกรมหัดพิมพดีด และโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด เพื่อเพิ่มทักษะในการพิมพงานตางๆ ในการเรียน การ

ทํางานในอนาคตใหรวดเร็วและแมนยํามากข้ึน 

 

ง 20209  พิมพดีดอังกฤษดวยคอมพิวเตอร (English  Typing  Skill  on  Computer)   

       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวางเอกสาร การนั่ง การวางมือและตําแหนงนิ้วท่ีถูกตอง  วิธีการ

พิมพดีดภาษาอังกฤษ  ตัวเลขอารบิคและเครื่องหมาย ( ) # $ & % แบบสัมผัสโดยใชการฝกปฏิบัติพิมพดวย

โปรแกรมหัดพิมพดีดและโปรแกรม Microsoft Word จนเกิดความชํานาญ  เพื่อนําความรูท่ีไดไปใชประโยชน

ในการพิมพงานตางๆ ในการเรียน  การทํางานในอนาคตใหรวดเร็วและแมนยํามากข้ึน 

 

ง 20210  โครงงานธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business  Project)       

          1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค    

ศึกษาความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัโครงงาน การจดัทาํโครงงาน หลกัการส่งเสริมการขายและการ

โฆษณา ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการขาย การจดัทาํแผนธุรกิจ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับญัชี ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัธุรกิจ รูปแบบธุรกิจขนาดเล็กทางกฎหมาย โดยใชการศึกษาคนควา การแสดงความคิดเห็น   การ

สืบคน้ขอ้มูล  การอภิปราย การทํางานกลุม และการปฏิบัติจริง เพื่อนําทักษะไปประยุกตใชในการทํางาน   



 

และประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

 

ง 20261  การทําไมดัดไมแคระ (Bonsai  Making)            1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาความหมายของคําท่ีเกี่ยวของกับไมดัดไมแคระ ประวัติความเปนมา ลักษณะของพรรณไมท่ีจะ

นํามาทําไมดัดไมแคระ หลักการทําไมดัดไมแคระ วิธีการทําไมดัดไมแคระ การปลูกไมดัดไมแคระลงในภาชนะ

ท่ีเหมาะสม  การดัดลวดทําโครงไมดัดไมแคระ การตัดแตงไมดัดไมแคระ การดูแลรักษาไมดัดไมแคระ การนําไม

ดัดไมแคระไปใชใหเกิดประโยชน มีเจตคติท่ีดีตออาชีพ 

 

ง 20262  การเลี้ยงปลาสวยงาม (Fancy  Fish  Culture)    1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับประโยชนปลาสวยงามและจัดตูปลา หลักการและองคประกอบของการจัดตูเพื่อเล้ียง

ปลาสวยงาม ข้ันตอนการจัดตูปลา ศึกษาลักษณะภายนอกของปลา การเลือกชนิดของปลาเพื่อเล้ียงในตู วิธี

เลือกซื้อปลามาเล้ียง การสังเกตปลา วิธีการเล้ียง อาหารและการใหอาหาร โรคและศัตรู การปองกันกําจัดและ

ดูแลรักษาเมื่อปลาปวย ฝกปฏิบัติการจัดตูปลาและเล้ียงดู 

 

ง 20263  การผลิตพันธุไม (Plant  Propagation)            1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประโยชนของการเรียนวิชานี้   ผูเรียนไดศึกษาลักษณะและธรรมชาติ

ของพืชท่ีตนสนใจ สามารถขยายพันธุพืชดวยวิธีตาง ๆ และสามารถนําพืชท่ีขยายพันธไปปลูกในภาชนะปลูก 

เพื่อใหเกิดความสวยงาม และสามารถนําผลงานไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

ง 20264  การจัดสวนขวด (Terrarium  Making)            1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาประวัติท่ีมาของสวนขวด ความหมาย ประโยชน และรูปแบบของสวนขวด การนําองคประกอบ

ของศิลปมาใชจัดสวนขวด การเลือกใชพันธุไมและวัสดุจัดสวนขวด เครื่องมืออุปกรณและดินสําหรับจัดสวน

ขวด ข้ันตอนการจัดสวนขวด และการดูแลรักษาสวนขวด 

 

ง 20265  ผลิตภัณฑไมไผ (Bamboo Products)              1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาศิลปะการประดับตกแตงดวยเครื่องจักรสานไมไผ ออกแบบ การประดับตกแตง การผาไมไผ ตัด

ตอไมไผ  การยอมสีผิวดวยสารเคมีและกรด  การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การตกแตงผลิตภัณฑ  ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานออกแบบคัดเลือกไมไผ เตรียมไมไผ  เครื่องมือและอุปกรณทําผลิตภัณฑ

ไมไผตามรูปแบบ ตกแตงผลิตภัณฑ  สํารวจแหลงวัสดุและแหลงบริการในทองถ่ิน กําหนดราคาขาย การทํา

บัญชีรายรับ-รายจายเพื่อใหมีความเขาใจและมีทักษะในการออกแบบทําผลิตภัณฑไมไผตามแบบและจําหนาย

ได 



ง 20266  ผลิตภัณฑโลหะแผน (Sheet  Metal  Working)              

           1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของโลหะแผน หลักการเกี่ยวกับการวัด การใชเครื่องมือ อุปกรณและ

เครื่องมือกล  ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การถายแบบแผนคล่ี การตัด เจาะการย้ําหมุด  

การเขาตะเข็บแบบตาง ๆ การเช่ือมจุด การบัดกรี การเขาขอบลวด การออกแบบผลิตภัณฑโลหะแผน 

 

ง 20267 เคร่ืองปนดินเผาอุณหภูมิกลาง (Middle  Temperature  Ceramics  Making) 

       1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ศึกษาลักษณะผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาอุณหภูมิกลาง  แหลงดินและคุณสมบัติของดินเหนียว  ดิน

ทนไฟ  ดินปนผสมเนื้อสโตนแวร  เครื่องมือ วัสดุ  อุปกรณ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การออกแบบ

ผลิตภัณฑ  การข้ึนรูปดวยวิธีตาง ๆ การตกแตงผิว  การเขียนดวยเสน การระบายสีลวดลายธรรมชาติ  

คุณสมบัติน้ําเคลือบ  สวนผสมชนิดอุณหภูมิกลาง การเคลือบใส  เตาเผาอุณหภูมิกลางเชิงอุตสาหกรรม การ

เผาผลิตภัณฑอุณหภูมิกลางและควบคุมอุณหภูมิกลางและอุณหภูมิเตา  เตรียมดินปนผสมเนื้อสโตนแวร  ฝก

ทักษะการข้ึนรูปอิสระดวยมือและแปนหมุน     หลอแบบและกดแบบ  ออกแบบและสรางผลิตภัณฑใหม ข้ึน

รูปผลิตภัณฑตามท่ีออกแบบ           เขียนลวดลายประดิษฐ  ลวดลายธรรมชาติ  ลงสี  เตรียมน้ําเคลือบและ

ชุบน้ําเคลือบใสอุณหภูมิกลาง  การเรียงผลิตภัณฑเขาเตาเผา  การเผาและควบคุมอุณหภูมิท้ังกอนเคลือบและ

หลังเคลือบ               นําผลิตภัณฑออกจากเตาเผา  สํารวจแหลงวัสดุและรานคา  จําหนายผลิตภัณฑใน

ทองถ่ิน  คํานวณคาใชจาย  กําหนดราคาขายและทําบัญชีรายรับ – รายจาย 

 

ง 20268  ชางเดินสายไฟฟาในอาคาร (Building’s  Electrical  Wiring)                                                 

  1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาเบ้ืองตน  เครื่องมืดวัดไฟฟา  การอานแบบวงจรไฟฟา  ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือในการเดินสายไฟฟา  การเลือกใชวัสดุอุปกรณไดเหมาะสมกับงาน  กฎ  

ระเบียบ  ขอบังคับในการเดินสายไฟฟาในอาคาร  การเดินสายไฟฟาวิธีตางๆ  การติดต้ังอุปกรณไฟฟา 

 

ง 20269  ชางบริการบํารุงรักษารถยนต (Engine  Maintenance) 

   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ทฤษฎีการบํารุงรักษารถยนต ความเขาใจการบริการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน  ศึกษา

สวนประกอบตางๆ ของเครื่องยนต  ระบบการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน กวาจะเปนรถยนต  และ

รถยนตวิ่งไดอยางไร  มีทักษะในการตรวจ  การปฏิบัติงานในการบํารุงรักษา  ระบบการทํางานของเครื่องยนต

อยางถูกวิธีและดวยความปลอดภัย  สามารถนําความรูการบริการรักษารถยนตไปใชกับชีวิตประจําวันได 



 

ง 20270  ชางทําเคร่ืองประดับโลหะ (Metal  Craft  Making)       

        1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค  

 ศึกษาประวัติ  ลักษณะอาชีพงานชางโลหะโดยท่ัวไป  เรียนรูทฤษฎีและหลักการปฏิบัติเครื่องมือ วัสดุ  

อุปกรณ  การบํารุงรักษาและความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณไดอยางถูกตองกับลักษณะของ

งาน  มีความเขาใจในลักษณะงานโลหะ การออกแบบผลงาน พรอมท้ังการประดิษฐเปนผลงาน 

 

ง 20271  งานออกแบบประดิษฐตัวอักษร (Alphabet  Fonts  Design)      

   1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเครื่องมือท่ีใชในการประดิษฐตัวอักษร และใชเครื่องมือในการประดิษฐตัวอักษรไทย อักษร

สากล ลงบนวัสดุตาง ๆ ออกแบบตัวอักษรท้ังขนาดและสีไดเหมาะสมกับสถานท่ี  ประดิษฐตัวอักษรดวยวัสดุ

ตางๆ นําไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได 

 

 

ง 20272  งานเขียนแบบเบื้องตน (Drawing)            1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาและเรียนรูการใชเครื่องมือเขียนแบบอยางถูกตอง เขียนภาพสามมิติชนิดตาง ๆ ได เชน ภาพ  

ISOMETRIC , ภาพ OBLIQUE เขียนภาพฉายตามหลักการพื้นฐาน เขียนภาพช้ินสวนเครื่องกลพื้นฐาน 

สามารถสรางแบบจําลองได (MODEL) 

 

ง 20273  เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา (Electricity  Measuring  Devices)            

1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับชนิดเครื่องวัดไฟฟา เชน วัตตมิเตอร โอมทมิเตอร เดซิเบล แอมแปร แอมมิเตอร ฯลฯ 

ความรูพื้นฐานงานไฟฟา การปองกันอันตรายจากไฟฟา  

 

ง 20274  ศิลปหัตถกรรม (Art & Handicraft)               1.0 หนวยกิต  2 คาบ/สัปดาห/ภาค 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักศิลปะ  การออกแบบ  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณท่ีใชในการประดิษฐ  ฝก

ปฏิบัติการประดิษฐส่ิงของเครื่องใชสําหรับจัดตกแตงบาน  เรียนรูหลักการวางแผนการปฏิบัติงาน  เพื่อฝกการ

ทํางานอยางมีข้ันตอนตามกระบวนการ 

 

 

 



ง 20280  คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารธุรกิจ (Computer Applications for Business) 

1.0  2 คาบ/สัปดาห/ภาคการศึกษา 

 ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด การจัดทําจดหมายธุรกิจบนคอมพิวเตอร 

การสรางตาราง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟท เอกเซล การคํานวณขอมูลทางธุรกิจในตาราง

ทํางาน การรายงานผลขอมูลโดยใชแผนภูมิ ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟทพาวเวอรพอย การ

นําเสนอแผนงานทางธุรกิจ โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศ การศึกษาผานทางอินเตอรเน็ต เว็บไซต ส่ือ

ออนไลน   เพื่อใหนักเรียนประยุกตใชทักษะความรูทางคอมพิวเตอรมาใชในงานธุรกิจเพื่อเปนเครื่องอํานวย

ความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานธุรกิจ สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ  
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